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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh”
trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tình hình dịch bệnh COVID-19 của Ninh Thuận nói riêng và các tỉnh,
thành phố khu vực phía Nam nói chung diễn biến rất phức tạp, khó lường. Để
cùng cả nước phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý
chí của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến đấu và quyết tâm chiến thắng đại
dịch COVID-19; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực
chủ động và tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19, đặc biệt là thiết lập và bảo vệ “Vùng xanh” không có dịch bệnh,
bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ
bên ngoài;
Căn cứ Thông báo số 291-TB/TU ngày 31/8/2021 của Thường trực Tỉnh
ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua
bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Vận động toàn thể Nhân dân, toàn hệ thống chính trị của tỉnh cùng đồng
lòng, chung sức, nỗ lực tham gia cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh COVID19; tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong toàn tỉnh để công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao. Bảo vệ tính bền vững “Vùng xanh”, bao
vây, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”, tách nhanh F0 ra khỏi cộng
đồng, nhanh chóng trở về trạng thái “bình thường mới”, để thực hiện “mục tiêu
kép” - vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất, ổn định đời sống, phát
triển kinh tế - xã hội.
- Thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, quyết tâm nỗ lực
khắc phục khó khăn, giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục
cùng Đảng và Nhà nước thực hiện quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19.
Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
thiết lập và bảo vệ “Vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, tạo được sự đồng
thuận, thu hút tập thể, cá nhân từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đến
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toàn thể Nhân dân tích cực, tự nguyện chủ động tham gia thực hiện thiết lập
“Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh; đồng thời, phát
huy tinh thần xung kích, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, quyết tâm nỗ lực khắc
phục khó khăn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thiết lập “Vùng
xanh” an toàn COVID-19.
- Thực hiện thiết lập “Vùng xanh” theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy
tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).
Quán triệt tinh thần “Chủ động tấn công” và nguyên tắc phòng chống dịch
“Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt
điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐUA
1. Đối tượng thi đua:
- Tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên
địa bàn tỉnh, lực lượng vũ trang nhân dân trực tiếp tham gia vào công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
- Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện, thành phố (cấp huyện), Đảng
bộ, chính quyền và Nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) và thôn, khu phố.
2. Nội dung thi đua:
- Thi đua giảm cấp độ màu tùy từng địa phương. Phấn đấu đến ngày
10/9/2021 đạt mục tiêu xanh hóa toàn bản đồ tỉnh Ninh Thuận.
- Nguyên tắc thực hiện “Vùng xanh” là triển khai có sự cam kết từ hộ gia
đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thôn, khu phố, xã, phường,
thị trấn đến cấp huyện và tỉnh, đồng thời được quản lý, giám sát bởi cộng đồng
dân cư “người dân giám sát người dân”, người dân biết tham gia thực hiện,
trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.
- Các đơn vị thi đua phấn đấu không để hoặc kéo giảm số ca phát sinh F0
trong cộng đồng hàng ngày để giảm dần cấp độ màu tùy theo từng địa phương
với mục tiêu xanh hóa toàn bản đồ COVID-19 trong thời gian ngắn nhất bằng
những giải pháp sáng tạo, cách làm hay, thật hiệu quả phù hợp với tình hình
thực tế của mỗi địa phương.
- Triển khai quyết liệt các giải pháp an toàn, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh
nhằm sàng lọc, hướng đến mục tiêu mở rộng các “Vùng xanh”, từng bước thu
hẹp các vùng phong tỏa hoặc vùng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao tiến tới kiểm
soát hoàn toàn dịch bệnh, xây dựng địa bàn an toàn COVID-19, không có F0.
Việc thiết lập “Vùng xanh” cần thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đáp ứng đầy đủ
các mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua để sớm ngăn chặn được dịch bệnh, kết
thúc việc giãn cách và sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.
- Ngoài các giải pháp thi đua bảo vệ “Vùng xanh” ở mức “Bình thường
mới”, thì tùy theo tình hình thực tế của địa phương về việc đánh giá từng mức
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độ nguy cơ trong phòng, chống dịch COVID-19 của từng thôn, khu phố, xã,
phường, thị trấn, huyện, thành phố có những giải pháp, cách làm sáng tạo phù
hợp ở địa phương nhằm từng bước xóa dần những “Vùng đỏ”, “Vùng cam”,
“Vùng vàng” thành “Vùng xanh” và giữ vững “Vùng xanh” an toàn trong thời
gian tới, nhưng phải tuân thủ những quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.
3. Thời gian thi đua:
- Đợt 1: Sơ kết ngày 10/9/2021.
- Đợt 2: Từ 10/9/2021 đến 31/12/2021.
III. ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG
1. Hình thức đánh giá:
- Sử dụng bản đồ số diễn biến tình hình dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận
thể hiện 04 mức độ nguy cơ thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương
ứng với các màu sắc - thực hiện theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày
31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về ban hành
“Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng
trong phòng, chống dịch COVID-19”; theo đó:
+ “Vùng xanh”: Mức bình thường mới;
+ “Vùng vàng”: Mức nguy cơ;
+ “Vùng cam”: Mức nguy cơ cao;
+ “Vùng đỏ”: Mức nguy cơ rất cao.
- Các đơn vị thi đua giảm cấp độ màu tùy theo từng địa phương với mục
tiêu xanh hóa toàn bản đồ COVID-19 tỉnh Ninh Thuận (giảm nguy cơ từ rất cao
đến mức bình thường mới).
- Mức đánh giá vùng xanh phải đảm bảo các điều kiện theo nguyên tắc
thiết lập “Vùng xanh” quy định tại Kế hoạch số 4458/KH-UBND ngày
25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” phòng,
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Khen thưởng:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các đối tượng sau:
+ Các tập thể nỗ lực kéo giảm cấp độ màu tùy theo từng địa phương với
mục tiêu xanh hóa (giảm nguy cơ từ rất cao đến mức bình thường mới) trong
thời gian ngắn.
+ Các cá nhân tham gia tích cực, hiệu quả, điển hình trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, đơn vị.
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- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền
để biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thi
đua bảo vệ “Vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
3. Thủ tục hồ sơ, thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:
- Thủ tục, hồ sơ: Thực hiện hồ sơ, thủ tục đơn giản theo quy định tại Điều
55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
- Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng: Các cơ quan, đơn vị, địa
phương gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ để tổng hợp, phối hợp với
Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh) tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định, cụ
thể như sau:
+ Đợt 1: Hồ sơ khen thưởng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08/9/2021.
+ Đợt 2: Hồ sơ khen thưởng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế:
a) Phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức đánh giá, dự báo
các mức độ nguy cơ ở từng địa phương, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh
vào “Vùng xanh” từ các địa phương lân cận để có những giải pháp chủ động
phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả và bảo vệ “Vùng xanh” an toàn.
b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả
thực hiện và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời cho
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch.
2. Sở Thông tin và Truyền thông:
Ứng dụng công nghệ số trong việc theo dõi tình hình chống dịch COVID19 theo thời gian thực. Triển khai bản đồ nguy cơ COVID-19 làm cơ sở theo dõi
kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
3. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ
quan, đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến Nhân
dân, cán bộ, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia phong
trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tại
địa bàn mình cư trú.
4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh:
Chỉ đạo, tổ chức quán triệt đến từng thành viên, hội viên; tích cực phối
hợp với Ban Chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền phong trào thi đua đến mọi người
dân biết và cùng tham gia thực hiện; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân
về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, hiểu và vận dụng được kiến thức phòng,
chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình, xã hội, góp phần không để dịch bệnh
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xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là chung tay bảo vệ “Vùng xanh”
trên địa bàn tỉnh.
5. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Triển khai phong trào thi đua đến tận thôn, khu phố, Tổ nhân dân tự
quản, Tổ kiểm soát COVID-19 cộng đồng và vận động Nhân dân, hệ thống
chính trị của địa phương, đơn vị cùng tham gia thi đua bảo vệ “Vùng xanh”
trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
b) Đề nghị Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xác
định mục tiêu, tinh thần, thái độ, quyết tâm thực hiện triệt để các biện pháp trong
công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.
c) Đăng ký thi đua thiết lập “Vùng xanh” cấp xã và cấp huyện. Có sơ kết
rút kinh nghiệm phong trào, khen thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh” phòng,
chống dịch bệnh COVID-19.
6. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có
liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc
triển khai thực hiện Kế hoạch phát động thi đua này; kịp thời phối hợp với các
cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu
xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh” phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh”
trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các Sở, ban,
ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị
chức năng có liên quan khẩn trương hưởng ứng triển khai thực hiện, quyết tâm
đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19./.
Nơi nhận:
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- CQTW, DN tham gia Khối thi đua;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PVP (N.Đ.T);
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

