
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk 

Nông cùng các Hợp tác xã trong tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 
đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 

 

Thực hiện Kế hoạch số747/KH-LMHTXVN ngày 19/10/2021 của Liên 

minh HTX Việt Nam về triển khai phong trào thi đua đặc biệt: “Liên minh HTX 

Việt Nam cùng cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và 

chiến thắng đại dịch Covid – 19”; Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông ban hành Kế 

hoạch triển khai cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định số 

1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt”. Cả nước đoàn kết, chung sức đồng 

lòng thi đuaphòng chống dịch Covid–19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã 

hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khoẻ nhân dân; 

Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

THT, HTX trong toàn tỉnh gắn với việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19. Tuyên truyền các biện pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, ách tắc 

với phương châm “sớm nhất- hiệu quả nhất”; giảm thiểu tối đa số THT, HTX 

tạm ngưng hoạt động, giải thể, phá sản do dịch Covid-19. 

Huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành 

phong trào hành động sâu rộng, ý thức tự giác, trách nhiệm tạo động lực hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần 

thứ XII của Đảng bộ tỉnh. 

 Chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp đột phá thực hiện mạnh mẽ, quyết 

liệt, có hiệu quả phong trào thi đua; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen 

thưởng; chủ động phát hiện, nhân rộng các điển hình và giải quyết kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

 2. Yêu cầu 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
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 Phong trào thi đua cần được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, với các tiêu 

chí cụ thể, rõ ràng, thiết thực, khả thi; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong 

trào thi đua thường xuyên, Kết thúc phong trào thi đua tổng kết, đánh giá kết 

quả; ưu tiên khen thưởng động viên các đối tượng là người lao động trực tiếp,  

các tập thể; tập trung khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

các phong trào thi đua.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Đối tượng thi đua 

Các tập thể, cá nhân thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

 Các tập thể, cá nhân thuộc các THT, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhân dân thành viên. 

 2. Nội dung thi đua 

 2.1. Quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg; 

xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng  

 Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả 

nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng. 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT- TTg, gắn với 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh, góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội 

tỉnh Đảng bộ lần thứ XII. 

 Kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh cho phù hợp với quy định mới của Trung ương, Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh Việt Nam và của tỉnh. 

2.2. 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” 

Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn 

kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-

19”; tăng cường tuyên truyền nhằm huy động sự chung tay, góp sức của cả hệ 

thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29/7/2021. Thi đua thực hiện toàn diện, đồng bộ 

các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, huy động các nguồn lực, động viên, 

khích lệ toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động tự giác, tích cực 

tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động, linh hoạt đề xuất các 

sáng kiến, giải pháp công tác, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong 
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thực hiên mục tiêu kép “Vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 

sinh xã hội. 

Thi đua hưởng ứng triển khai thực hiện nghiêm Chiến lược tiêm vắc xin 

trong phòng chống Covid - 19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng. Thi 

đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch 

Covid-19, tuyên truyền sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, người lao động trong  khu 

vực Kinh tế tập thể để hiểu tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 do Chính phủ, Thủ tướng và các cấp chính quyền triển khai. 

Tiếp tục triển khai Chương trình 503/CTr-LMHTXVN ngày 04 tháng 8 

năm 2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về kết nối cung - cầu, tiêu thụ 

hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; Công văn số 

630/LMHTXVN-CSPT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Liên minh Hợp tác xã 

Việt Nam về việc triển khai Nghị Quyết 105/NQ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2021 

của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 

dịch Covid-19 và tiếp tục duy trì hoạt động Tổ kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản 

do Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông thành lập. 

3. Giải pháp 

3.1. Phát động, tổ chức triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu 

chí, cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức và quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của cấp uỷ, và người 

đứng đầu đơn vị tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của 

khu vực kinh tế tập thể; 

3.2. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid–19 và yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng chống 

dịch để nâng cao nhận thức, ý thức cho đội ngũ cán bộ, người lao động khu 

vực kinh tế tập thể; đồng thời cổ vũ thi đua chấp hành tốt các quy định của 

cấp uỷ, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, 

sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Đưa tin website biểu dương, nhân 

rộng các gương tập thể cá nhân điển hình, người tốt, việc tốt và đồng thời 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về 

phòng chống dịch Covid-19. 

3.3. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đảm bảo nguồn lực 

phù hợp cho tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Văn Phòng (Bộ phận Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ 

quan) căn cứ nội dung kế hoạch tham mưu Thường trực Liên minh Hợp tác xã 
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triển khai, theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này; đồng thời 

thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về Ban Thi đua - 

Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông cùng các Hợp tác xã trong tỉnh đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đề nghị các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên 

Liên minh HTX tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Thi đua Khen thưởng LMHTXVN; 
- Thường trực LMHTX tỉnh; 

- Các đơn vị thành viên; 

- Các phòng, Ban đơn vị trực thuộc Liên 
minh HTX tỉnh; 
- Lưu VT, VP (Thu). 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Khải 
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