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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:       /KH-SNgV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Vĩnh Phúc, ngày       tháng 9 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Phòng chống dịch 

giữ vững "Vùng xanh" chiến thắng đại dịch Covid-19" 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số: 240/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức đồng 

lòng thi đua phòng chống dịch, giữ vững “Vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-

19”. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch phát 

động phong trào thi đua đặc biệt phòng chống dịch, giữ vững "Vùng xanh", chiến 

thắng đại dịch Covid-19, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy vai trò trách nhiệm của CBCCVC tập trung cao nhất mọi nguồn lực 

cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống 

giặc” và phương châm “mỗi cán bộ là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, mỗi đơn vị phải 

là một chốt chặn chống dịch”, “phòng và chống dịch từ sớm, từ xa và đảm bảo 

tuyệt đối  không bị động, bất ngờ” 

- Tiếp tục nêu cao vai trò của đối ngoại trong công tác phòng, chống đại 

dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” của tỉnh đề ra: vừa phòng, 

chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân, duy trì Vĩnh Phúc là “Vùng xanh” 

toàn  diện, bền vững.  

- Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy 

 động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy  

lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực  

nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn  kết, 

tương thân tương ái, chủ động tham gia phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

Covid-19. 
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- Phong trào thi đua được triển khai sâu, rộng, phải gắn với việc thực hiện tốt  

các nhiệm vụ chính trị  

- Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành  

tích xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch 

Covid-19. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 

1.1. Toàn thể CBCCVC trong cơ quan  tiếp tục theo dõi, thực hiện tốt các chủ 

trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ  tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác 

phòng, chống đại dịch Covid-19. Tăng cường tuyên truyền, chia sẻ nguồn thông tin 

với gia đình, người thân, bạn bè, đảm bảo nguồn thông tin chính xác có chọn lọc, 

đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn, truyền thông giáo dục sức khỏe, chú 

trọng thông điệp “5K + vaccine”. 

1.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức CBCCVC thi đua phát huy 

truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn  

nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi cán bộ là một chiến sỹ, mỗi phòng, 

trung tâm phải là một chốt chặn chống dịch”. 

1.3. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới bằng tiếng Anh, tiếng Việt trên trang 

thông tin, Bản tin đối ngoại, các kênh thông tin khác của do Sở quản lý. Trong đó 

tập trung tuyên truyền các nội dung chính như sau:  

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm chủng 

vaccine phòng Covid-19, phản ánh những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh trong công tác tiêm chủng;   

- Các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần cộng đồng, tập 

thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, những gương người tốt, việc tốt trong 

tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;   

- Nhận xét, đánh giá thiện chí, tích cực của các tổ chức quốc tế, dư luận, báo 

chí quốc tế ủng hộ quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh 

Vĩnh Phúc và của Việt Nam;  

- Truyền tải thông điệp đến với quốc tế về tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Việt 

Nam nói chung đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 với phương cách phù hợp, 
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có chính trị - xã hội ổn định, kinh tế giàu tiềm năng phát triển, xã hội đoàn kết, là 

thành viên trách nhiệm, tích cực cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống đại dịch. 

1.4. Khuyến khích CBCCVC đang sử dụng các ứng dụng mạng xã hội 

(Facebook, Zalo…) chia sẻ thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 do 

Trung tâm TTĐN&XTVT xây dựng nội dung lên trang cá nhân 

2. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 

chống dịch Covid- 19 

- Đồng hành với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, cán bộ Sở Ngoại vụ 

chủ động phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, chia sẻ thông tin và nguồn lực nhẳm 

tạo ra sức mạnh cộng hưởng để thực hiện mục tiêu kép của tỉnh. Với phương châm 

“giúp bạn là tự giúp mình”, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Tỉnh ủy chung tay 

cùng các sở,ban, ngành, tham gia hỗ trợ các quốc gia, đối tác gặp khó khăn: hỗ trợ 

khẩu trang, vật tư y tế, tài chính; chú trọng công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở 

nước ngoài... 

- Chung tay cùng thực hiện  “Chiến lược vaccine của Việt Nam”, chủ động, nỗ 

lực tìm kiếm, tiếp cận các nguồn cung vaccine Covid-19, phát huy vai trò kết nối, 

chia sẻ thông tin, tiến hành vận động ngoại giao, đề xuất các sáng kiến phối hợp 

trong việc phòng, chống dịch bệnh và phục hồi sau đại dịch  

- Kêu gọi bà con kiều bào và đối tác quốc tế tiếp tục chung tay góp sức, cùng 

hưởng ứng chương trình “Triệu trái tim nhân ái hướng về Tổ quốc” do Ủy ban Nhà 

nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động. 

- Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt 

động ngoại giao trên tất cả các lĩnh vực, nhất là ngoại giao kinh tế, nhằm góp phần 

giữ vững ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế. Phát huy tinh thần hợp tác quốc 

tế, tìm kiếm các cơ hội để duy trì và tăng cường các hoạt động đầu tư - thương mại 

trong bối cảnh hầu hết các quốc gia đóng cửa biên giới. 

- Thông tin kịp thời cho các phóng viên trong nước và quốc tế hiểu rõ về các 

tình hình của tỉnh, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, khẳng định mặc dù dịch Covid-

19 bùng phát, diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và khu vực, nhưng với 

việc thực hiện quyết liệt các biện pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch, đến nay, 

tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, tạo cơ sở quan trọng để củng cố 

niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với tỉnh 

Vĩnh Phúc 

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch 

- CBCCVC tiếp tục thực hiện tốt việc cài đặt, sử dụng ứng dụng kiểm soát 

dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế (Bluezone, VHD, SSKĐT) 

https://baoquocte.vn/tag/chien-luoc-vaccine-198819.tag
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- Khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các phần mềm để trao đổi công việc, hội 

họp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động, thông báo về tình 

hình dịch bệnh trên trang thông tin của Sở (songv.vinhphuc.gov.vn), trong đó chú 

trọng mở  các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và 

các mô hình tiêu biểu. 

- Khuyến khích CBCCVC có những sáng kiến hay trong việc áp dụng công 

nghệ thông tin vào quản lý, truy vết, phòng chống, kiểm soát dịch bệnh 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở: Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện kế hoạch; tham mưu tổ chức việc thực hiện ký cam kết đối với từng cá nhân; 

đề xuất khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 

công tác phòng chống dịch và xử lý đối với những những tập thể, cá nhân vi phạm 

các quy định trong phòng chống dịch. 

2. Trung tâm TTĐN & XTVT: Chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin 

tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, bằng 

tiếng Anh, tiếng Việt trên trang thông tin, bản tin đối ngoại, các kênh thông tin, tập 

trung tuyên truyền các nội dung trong kế hoạch.  

3. Các phòng, trung tâm: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch; chỉ đạo cán bộ trong đơn vị cam kết 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 theo các quy định chung của 

tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Sở đã ban hành. 

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt "phòng chống 

dịch, giữ vững " Vùng xanh", chiến thắng đại dịch Covid-19” của Sở Ngoại vụ, yêu 

cầu các phòng, trung tâm nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiên./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, TT; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hưng 
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