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KẾ HOẠCH 

Phát động đợt thi đua “nước rút” - chiến thắng đại dịch COVID-19, 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 

–––––––––––––– 

 

Năm 2021, tỉnh Bắc Giang phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn 

chưa từng có khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đã lây lan mạnh trong các khu 

công nghiệp. Để khống chế dịch bệnh, UBND tỉnh đã quán triệt nghiêm túc 

quan điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh 

uỷ về công tác phòng, chống và ứng phó đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời đảm bảo 

an toàn sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội và sức khỏe của Nhân dân. Đến 

thời điểm này, tuy tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn diễn biến hết sức phức 

tạp, nhưng tỉnh Bắc Giang đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, sản xuất, kinh 

doanh dần khôi phục và ổn định; các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội trong 9 tháng đầu năm vẫn đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: Sản 

xuất nông nghiệp tếp tục tăng trưởng; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao; thu 

ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu giao; môi trường đầu tư được cải thiện; số lao 

động có việc làm tăng mạnh; thu hút đầu tư nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu 

cả nước; quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn 

hóa, xã hội phát triển tích cực,... 

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai 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”. Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, lao động sáng 

tạo, quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 để lại; nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 

đã đề ra cho năm 2021, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và 

Nhân dân trong tỉnh phải hết sức nỗ lực và trách nhiệm; khắc phục mọi khó 

khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của tỉnh đã đề ra. 

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua “nước rút” từ 

nay đến kết thúc năm 2021 với chủ đề: Thi đua chiến thắng đại dịch COVID-

19, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; với tinh thần đoàn kết, 

sáng tạo, tập trung cao nhất mọi nguồn lực, thi đua thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược 
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lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, phấn đấu thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2021. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân 

dân; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương; cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phải thường 

xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm; đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp 

phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong mọi lĩnh vực, mọi công 

việc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.  

2. Yêu cầu 

Thi đua thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của tập thể, cá nhân 

đã đề ra cho năm 2021. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phát động 

đợt thi đua “nước rút” với nội dung thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ 

của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Các chỉ tiêu thi đua phải bám sát kế 

hoạch để thực hiện; tập trung những nhiệm vụ khó, từ đầu năm tới nay còn 

chưa đạt yêu cầu, có nguy cơ không hoàn thành. Việc phát động thi đua phải 

được thực hiện ngay để tạo động lực lôi cuốn mạnh mẽ cả hệ thống chính trị; 

mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân 

trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. 

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình 

tiên tiến, những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện 

phong trào thi đua. Tổ chức đánh giá khi kết thúc đợt thi đua “nước rút”, đây là 

cơ sở quan trọng để tiến hành lựa chọn, bình xét khen thưởng dịp tổng kết năm 

công tác 2021; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân 

không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THI ĐUA 

Thi đua kiểm soát, chiến thắng đại dịch COVID-19. Củng cố, đẩy nhanh 

quá trình phục hồi kinh tế; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an 

sinh xã hội và sức khỏe Nhân dân năm 2021 đã được Tỉnh uỷ, HĐND và 

UBND tỉnh đề ra. Tập trung thực hiện 09 nội dung chủ yếu sau: 

1. Thi đua giữ vững thành quả chống dịch, kiên quyết không để dịch 

bệnh xâm nhập trở lại địa bàn tỉnh; tập trung khống chế ổ dịch mới phát sinh. 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Quản lý, kiểm soát tốt những 

người từ tỉnh, thành phố ngoài đến/về tỉnh, nhất là các lái xe liên tỉnh. Đẩy 

mạnh việc xét nghiệm tầm soát dịch bệnh cả các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp và bên ngoài cộng đồng. Khẩn trương chuẩn bị cho việc 

tiêm vắc xin quy mô lớn. 

2. Thi đua đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khôi phục sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ; nhanh chóng hoàn thành, hỗ trợ việc đưa toàn bộ công nhân lao động 

trở lại làm việc, đáp ứng 100% công suất của doanh nghiệp; đồng thời phải làm 

tốt, kiểm soát tốt các quy trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến 



3 

 

phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các giải pháp có tính khả thi để triển 

khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.  

3. Thi đua thực hiện hiệu quả kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh các 

hoạt động tư vấn, hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Triển khai sản xuất 

nông nghiệp vụ Đông; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ, nâng chuỗi giá trị nông sản hàng hóa của tỉnh. Tập 

trung đẩy nhanh tiến độ về đích xây dựng nông thôn mới... Tiếp tục phát triển, 

phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi, thủy sản; kiểm soát chặt chẽ vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an 

toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng công tác bảo vệ, phòng chống cháy 

rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến đê, kè, cống, hồ đập và 

các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn khi mưa lũ. 

4. Thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà 

nước năm 2021; theo dõi chặt chẽ, đánh giá chi tiết theo các khoản thu, sắc 

thuế từng địa bàn để có giải pháp tăng thu phù hợp. Tăng cường các biện 

pháp thu hồi nợ đọng thuế. Kiểm tra, siết chặt kỷ cương tài chính ngân sách, 

thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; cân đối, đảm bảo kinh phí 

phòng chống COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2021, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công đối với 

các dự án mới.  

5. Thi đua tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh 

vực tài nguyên, môi trường; nhất là những vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng 

để triển khai các dự án đầu tư. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ môi trường 

và quản lý tài nguyên khoáng sản.  

6. Thi đua thực hiện tốt chương trình và kế hoạch năm học 2021-2022; 

chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo an toàn, đồng thời chủ động phương án dạy và 

học trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện hiệu quả các 

biện pháp nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm; các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.   

7. Tiếp tục thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng 

cao chỉ số cải cách hành chính (PAPI, SIPAS, Par Index…); đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong 

thi hành công vụ.   

8. Thi đua làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ. Thực hiện 

tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Quan 

tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập 

trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài để phát triển.   

9. Thi đua thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan của Đảng, 
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HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong quá trình thực hiện các 

nhiệm vụ; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tạo đồng thuận, quyết tâm chiến 

thắng đại dịch COVID-19, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ 

quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp trong khối thi đua cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được 

giao, tổ chức phát động đợt thi đua “nước rút”, phấn đấu hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021. Tổng kết phong 

trào thi đua và thực hiện khen thưởng vào dịp tổng kết năm 2021.  

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần 

chúng vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân phát huy vai trò chủ động, tích 

cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực của cơ quan, địa phương và của mỗi 

gia đình. 

3. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trên các lĩnh 

vực, kịp thời nêu gương để mọi người học tập làm theo.  

4. Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua. Phối hợp 

các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thẩm định 

thành tích khen thưởng theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương phát động thi đua, gửi 

văn bản gửi về đơn vị cụm trưởng, khối trưởng năm 2021, đồng thời gửi về 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất 

ngày 30/9/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.  

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐKT Trung ương (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Cơ quan, tổ chức trong khối thi đua cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- VP UBND tỉnh:  

   + LĐVP, TKCT, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

   + Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH  
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