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CÔNG ĐIỆN 

Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong  

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
 

 

Qua sơ kết đợt 1 (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 10/9/2021), phong trào thi 

đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

được hưởng ứng sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, thu hút tập thể, cá nhân từ các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đến toàn thể Nhân dân tích cực, tự nguyện 

chủ động tham gia thực hiện; từng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, thôn, khu phố và từng hộ gia đình tích cực ủng hộ phong 

trào thi đua giữ vững được “vùng xanh”trên toàn địa bàn.  

Để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” đợt 2 đạt 

mục tiêu bảo vệ “vùng xanh” an toàn, chuyển nhanh “vùng vàng”, “vùng cam” 

thành “vùng xanh”, tiến tới cả tỉnh là “vùng xanh” trong thời gian sớm nhất, đưa 

các hoạt động về trạng thái “bình thường mới”; đồng thời để thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 

đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1375-CV/TU ngày 08/9/2021 và Kế hoạch 

số 4604/KH-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động 

phong trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 

trênđịa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi 

đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19, như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4604/KH-UBND ngày 

01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng 

xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch 

đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” an toàn, gắn với tinh thần chỉ 

đạo “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, vừa là trung tâm 

phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện” đảm bảo đúng thực chất,hiệu quả.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, tiến tới kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, xây 

dựng địa bàn an toàn COVID-19, không có F0, phấn đấu mục tiêu đến tháng 

10/2021 cả tỉnh là “vùng xanh”. Kịp thời sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra 

các giải pháp phù hợp với thực tiễn; khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô 

hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay; đồng thời phê bình, kiểm điểm, xử lý 
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trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về phòng, chống dịch; không thực hiện đạt 

mục tiêu đề ra do các nguyên nhân khách quan. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các 

văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là quán triệt sâu sắc Lời kêu 

gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng, Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng 

lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” theo Quyết định 

số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; làm cho cơ quan, 

đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân nắm rõ tinh thần “chống dịch như chống giặc” và 

xác định mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là “chiến 

sĩ”, là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Đẩy mạnh thi đua trong cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong 

Nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng đồng bộ các biện 

phápphòng,chống dịch COVID-19. Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ 

đạo chỉ huy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các 

cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các xã, phường, thị trấn; kịp thời 

có các hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết 

xử lý nghiêm các vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh 

giác. 

4. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời 

thông tin 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. 

5. 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 tiếp tục chỉ đạo, tổ chức 

quán triệt đến từng thành viên, hội viên; tích cực phối hợp phổ biến, tuyên 

truyền phong trào thi đua đến mọi người dân biết, tạo sự đồng thuận, thống nhất 

trong toàn xã hội 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 xâm nhập, lây lan trong cộng đồng dân cư sinh sống, đặc biệt là thi 

đua chung tay bảo vệ “vùng xanh” an toàn, tạo điều kiện để từng bước khôi 

phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”. 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thi đua của cả hệ thống 

chính trị bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh đạt hiệu quả và thành công, nhất định sẽ đẩy lùi và chiến thắng đại dịch 

COVID-19. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, Nhân dân và công đồng 
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doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch bảo vệ “vùng 

xanh” và kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cũng như Công điện này. 

Giao Sở Nội vụ theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc Công điện này; kịp thời 

tổng hợp, báo cáo đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy  định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND tỉnh (báo cáo);     

- CT và các PCT UBND tỉnh;         

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- Ban Chỉ đạo PC dịch tỉnh;   

- Thành viên HĐ.TĐKT tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan TW đóng tại tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo NT, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- VPUB: LĐ, các Phòng ban; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

 

 

 

 

 

                           

CHỦ TỊCH 

 

 

Trần Quốc Nam 
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