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KẾ HOẠCH 
Phát động phong trào thi đua 

 “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19” 

----- 

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện Công văn số 352-CV/TU, ngày 13/4/2021 của Tỉnh ủy về Tiếp 

tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 

- 2025, Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính 

trị, huy động sức mạnh tổng lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân 

trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, 

chống đại dịch Covid-19. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình 

“Dân vận khéo trong phòng, chống dịch Covid-19”; kịp thời tuyên dương, khen 

thưởng và nhân rộng các điển hình, mô hình hiệu quả. Thông qua đó, động viên và 

phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực trong nhân dân thực hiện hiệu quả “mục tiêu 

kép” đã đề ra. 

 3. Phong trào thi đua “Dân vân khéo trong phòng, chống dịch bệnh Covid-

19” phải được tiến hành khẩn trương, cụ thể, có chất lượng, phù hợp với tình hình 

thực tế, tránh phô trương, hình thức; các mô hình, điển hình “Dân vận khéo trong 

phòng, chống dịch Covid-19” phải có nội dung cụ thể, thực sự thiết thực, hiệu quả, 

phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch Covid-19” phải là 

phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị các cấp, trong các lực lượng 

đang thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị 

từng địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế, nhiệm vụ cụ thể của 
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mình để đề ra những nội dung thi đua “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch 

Covid-19” thiết thực, phù hợp; hướng trọng tâm vào những nội dung cơ bản sau: 

1. Chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết 

liệt có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, đặc 

biệt là Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 5488-KH/UBND, ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Về tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng... đến cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, quán triệt tinh 

thần “Chống dịch như chống giặc”, xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 

là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh 

mẽ với phương châm “Phòng thủ chặt, tấn công thần tốc” nhằm ngăn ngừa, không 

để dịch bệnh lây lan. Tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng chống 

dịch bệnh; chủ động đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, phù hợp, khả 

thi, hiệu quả nhằm thực hiện “mục tiêu kép” phòng chống dịch và phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. 

2. Phát động, vận động quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch 

Covid-19; kêu gọi ủng hộ nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch tại địa 

phương, trong và ngoài tỉnh; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chung tay, chia 

sẻ cùng cộng đồng chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân. Có các hình thức hỗ 

trợ, giúp đỡ cụ thể, thiết thực đến lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly 

tập trung, bà con vùng dịch, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế, hoàn cảnh 

khó khăn trong xã hội, các trường hợp là người dân ở các địa phương khác trong cả 

nước đang tạm trú sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19. 

3. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Tổ Covid cộng 

đồng, Đội hình tình nguyện, Tổ phản ứng nhanh Covid... với phương châm “đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng 

hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của các thành viên tổ, đội, nhóm trong giám 

sát và tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình trên địa bàn tích cực tham gia 

phòng chống dịch và đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp, vụ việc đột xuất, cấp 

bách. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối chủ động về công tác phòng, chống dịch của 

cấp ủy đảng, chính quyền đến với nhân dân, giúp người dân yên tâm, tin tưởng và 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. 

4. Xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phòng chống dịch 

Covid-19,  trọng tâm là ở cơ sở, khu dân cư, những lực lượng, cá nhân trực tiếp 

làm việc, thường xuyên tiếp xúc, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng 

chống dịch bệnh, tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19... xây dựng 
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và nhân rộng mô hình khu dân cư an toàn với dịch Covid-19, quan tâm đến mô 

hình, điển hình Đội hình tình nguyện, Tổ Covid cộng đồng, Tổ phản ứng nhanh 

Covid... dân vận khéo trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đối với tập thể: Gồm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị -xã hội ở cơ sở; các đầu mối trực thuộc xã, phường, thị trấn; các đầu mối 

trực thuộc cấp huyện; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, 

trường học, đơn vị lực lượng vũ trang gắn với địa bàn cơ sở, các tổ chức, cơ sở tôn 

giáo có nhiều hoạt động tích cực hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

Các xã, phường, thị trấn phát động và xây dựng các mô hình khu dân cư an 

toàn với dịch Covid-19, đảm bảo các tiêu chí: Có bản đăng ký thực hiện với 

UBND xã, phường, thị trấn; có Tổ Covid cộng đồng, Tổ phản ứng nhanh Covid 

hoạt động hiệu quả; 100% hộ dân cam kết và thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch; khu dân cư không có ca bệnh mắc Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng... 

Đối với cá nhân: Là đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, 

viên chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia hoặc có những 

giải pháp, biện pháp sáng tạo, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác 

phòng, chống dịch; đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua 

tình nguyện tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ vật chất, công sức cho công tác 

phòng, chống dịch, ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19. 

5. Quan tâm công tác đánh giá, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng 

và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân vận Tỉnh ủy 

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong 

trào thi đua “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo trong phòng, chống 

dịch Covid-19” trong Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 

2021. Tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô 

hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phát động các việc làm cụ thể tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ 

quan Ban Dân vận Tỉnh ủy (ngoài đóng góp theo cuộc vận động chung, trước mắt, 

mỗi đoàn viên, cán bộ công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh uỷ đóng góp 3 ngày 

lương trong 3 tháng (tháng 8, 9, 10/2021) ủng hộ những trường hợp khó khăn do 

ảnh hưởng của đại dịch; lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho cán bộ công chức trẻ 



4 

tham gia các đội hình tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng lên 

đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu...) 

2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh 

- Đổi mới, điều chỉnh nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình 

hình diễn biến của dịch Covid - 19; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy 

định về phòng chống dịch của Trung ương, tỉnh đến các tầng lớp nhân dân; vận 

động tổ chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, thực hiện nghiêm quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình, kịp thời 

định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự 

thống nhất cao, chung sức, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch. Đấu tranh, 

phản bác kịp thời, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tình hình dịch bệnh 

để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp, tham 

mưu xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích động, chống 

phá làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác 

phòng, chống dịch. 

- Phát huy vai trò của tổ chức, nắm chắc tình hình nhân dân, có giải pháp 

quan tâm chăm lo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19; đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào hướng về đồng bào 

vùng dịch; các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 

các cấp tổ chức hỗ trợ suất ăn miễn phí, các siêu thị “0 đồng”, phiên chợ nhân đạo 

cho các đối tượng gặp khó khăn. Trên tinh thần “thôn, tổ dân phố chăm lo thôn, tổ 

dân phố; phường, xã, thị trấn chăm lo cho phường, xã, thị trấn”; huyện, thành phố 

chăm lo cho huyện, thành phố, địa phương nào quá khó khăn thì đề nghị lên cấp 

trên hỗ trợ với quyết tâm không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm và 

đồ dùng thiết yếu (kể cả người dân từ các địa phương khác đến tạm trú làm việc, 

sinh sống trên địa bàn). 

- Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là cấp cơ sở trong công tác 

vận động, thuyết phục; giám sát, theo dõi việc thực hiện giãn cách và thực hiện các 

quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo trong phòng, 

chống dịch Covid-19”; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các mô hình, 

điển hình tiêu biểu đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo 

trong phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện đơn vị. Trong đó, Mặt 

trận Tổ quốc  đóng vai trò là trung tâm đoàn kết, huy động các nguồn lực tham gia 

cùng với cấp ủy; chính quyền thực hiện công tác phòng, chống dịch; Đoàn Thanh 
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niên đóng vai trò xung kích, đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch; các 

hội, đoàn thể đóng vai trò hậu phương vững chắc kịp thời hỗ trợ động viên, chi 

viện cho lực lượng tuyến đầu và chăm lo người dân gặp khó khăn do dịch Covid-

19. 

- Tuyên truyền, vận động và phát huy nguồn lực của các tổ chức tôn giáo 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhân rộng 

các mô hình tiêu biểu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong đồng bào tôn 

giáo. 

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

- Triển khai sâu rộng, hiệu quả phòng trào thi đua “Dân vận khéo trong 

phòng, chống dịch Covid-19” gắn với đổi mới công tác dân vận chính quyền trong 

tình hình mới. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình Dân vận khéo tại các 

cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Mặt trận 

tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai các hoạt động thiết thực tham gia 

phòng chống Covid – 19, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

- Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị nêu 

cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia và chấp hành nghiêm túc các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị tiết 

kiệm các khoản chi tiêu không cần thiết để hỗ trợ vật chất và tinh thần giúp đỡ các 

hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tạo điều kiện cho cán bộ, 

công chức, viên chức trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện, các đội hình tình 

nguyện phòng chống Covid – 19 khi có yêu cầu. 

4. Ban Dân vận các huyện, thành ủy 

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua “Dân 

vận khéo trong phòng chống dịch Covid-19” gắn với việc hưởng ứng lời kêu gọi 

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 

và Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng” của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phù hợp với 

tình hình thực tế tại địa phương. 

- Triển khai phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo trong phòng chống 

dịch Covid-19” sâu rộng trong hệ thống dân vận từ cấp huyện đến cơ sở. Quan tâm 

phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các khu dân cư an toàn với Covid-19... Trong 

đó, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19; kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, 

khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến có nhiều đóng 

góp tích cực, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19. 
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- Tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ 

các tôn giáo trên địa bàn tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; kịp thời đề xuất, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các 

mô hình điển hình dân vận khéo trong phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng 

đồng bào tôn giáo. 

5. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác dân vận nói chung và 

phong trào thi đua “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn 

tỉnh. Trong đó, tập trung giới thiệu những mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương 

điển hình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các chuyên trang, 

chuyên mục để giới thiệu, biểu dương nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình, điển 

hình tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo trong 

phòng, chống dịch Covid-19”, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tiến hành tổng hợp, đánh giá 

kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch 

Covid -19” của địa phương, cơ quan, đơn vị mình và đề xuất khen thưởng các mô 

hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến có nhiều thành tích, đóng góp quan trọng trong 

công tác phòng, chống dịch.  

Nơi nhận: 

- BDV Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-

XH, các sở, ban, ngành tỉnh, Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh, 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy, 

- UBND các huyện, thành phố 

-  Ban Dân vận các huyện, thành uỷ, 

- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng, 

- Phòng DVCCQNN, DT vàTG, 

- Lưu VPTU. 
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