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KẾ HOẠCH 

Phát động và triển khai phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng  

địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”  

của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh 

                         

         Thực hiện Kế hoạch số 60/SLĐTBXH ngày 09/8/2021 của Sở Lao động - 

TBXH Khánh Hòa, về việc Phát động và triển khai phong trào “Toàn dân tham 

gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”; Trường Trung cấp 

nghề Diên Khánh xây dựng Kế hoạch phát động và triển khai thực hiện như sau: 

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

         1. Mục đích 

- Chủ động tổ chức, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cơ quan theo quy định của Trung ương và địa phương 

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra dịch bệnh tại nơi làm việc.  

 - Nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh của mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Giám sát, phát hiện và xử lý kịp 

thời các trường hợp nghi nhiễm, không để dịch bệnh lây lan. 

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan 

và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Trung cấp nghề Diên 

Khánh. 

- Đề ra các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhà giáo, cán bộ 

quản lý, người lao động và học sinh trong quá trình làm việc tại Trường. Tập 

trung cao độ nhằm khóa chặt nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài, phát hiện 

sớm, khoanh vùng dập dịch triệt để không để lây lan. 

         2. Yêu cầu  

- Thực hiện thường xuyên, liên tục; có trọng tâm, trọng điểm; phân công, 

hướng dẫn và xác định rõ trách nhiệm; sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt giữa các 

phòng, khoa và đoàn thể trong toàn trường. 

 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về phong trào; 

phát huy được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, 

khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 
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chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi 

đua khác nhằm duy trì, phát huy kết quả thực hiện phong trào.  

- Toàn thể viên chức, người lao động phải tham gia trực tiếp vào công tác 

phòng, chống dịch bệnh tại Trường Trung cấp nghề Diên Khánh; bảo đảm an 

toàn về môi trường làm việc, sức khỏe của đội ngũ viên chức, người lao động. 

         II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phát động phong trào  

Hiệu trưởng tổ chức phát động và triển khai phong trào “Toàn dân tham 

gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19” của Trường Trung 

cấp nghề Diên Khánh ngày 17/8/2021  

Việc phát động, trao đổi thông tin thông qua phiên họp trực tuyến giữa 

Hiệu trưởng và trưởng, phó các phòng, khoa, đoàn thể  bằng phần mềm Zoom; 

đồng thời công khai Kế hoạch trên Website Trường Trung cấp nghề Diên 

Khánh. 

2. Tuyên truyền, vận động 

- Tuyên truyền cho viên chức, người lao động nắm bắt thông tin kịp thời,  

nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh 

Covid-19; nắm vững và nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy 

định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình 

và cộng đồng.  

- Tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến, tấm gương tốt, việc tốt 

trong thực hiện Phong trào; thông tin kịp thời và đầy đủ về kết quả xử lý đối với 

các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19.  

- Trong điều kiện các địa phương trên địa bàn huyện Diên Khánh đang 

siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, đời sống một số viên 

chức và người lao động gặp nhiều khó khăn; nhà trường kêu gọi  tinh thần 

“tương thân, tương ái” giúp đỡ nhau, khắc phục khó khăn vượt qua dịch bệnh.; 

thể hiện truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của nhà trường. 

- Vận động, kêu gọi sự chung tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của toàn thể 

viên chức, người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, trong khả năng của 

mình, tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần, tạo 

thêm nguồn lực để cùng Đảng và Nhà nước tập trung phòng chống dịch bệnh. 

3. Thi đua, khen thưởng, động viên 
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 - Bổ sung thêm tiêu chí đánh giá thi đua của các phòng, khoa, đoàn thể, 

cá nhân thực hiện Phong trào, trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong 

phòng chống Covid-19 và các văn bản liên quan, gắn với phong trào thi đua yêu 

nước của Sở Lao động - TBXH Khánh Hòa ban hành  

- Khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời đối với các điển hình tiên 

tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có 

thành tích xuất sắc đạt các tiêu chí thi đua trong thực hiện Phong trào.  

- Tổ chức, thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết, rút kinh 

nghiệm. 

III. NGUỒN KINH PHÍ  

Từ Ngân sách và nguồn đóng góp của viên chức Trường Trung cấp nghề 

Diên Khánh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ Kế hoạch này, trưởng các phòng, khoa, đoàn thể triển khai cụ thể 

đến viên chức và người lao động, phối hợp thực hiện và đề xuất các sáng kiến, 

giải pháp để phát huy hiệu quả của Phong trào; tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đồng thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về phòng Hành chính 

– Kế toán tổng hợp. 

- Hiệu trưởng giao trách nhiệm cho trưởng các phòng, khoa chủ động triển 

khai thực hiện các biện pháp đồng bộ, phối hợp cùng địa phương để phòng, 

chống dịch bệnh; gắn trách nhiệm của quản lý đơn vị trong việc ngăn chặn dịch 

bệnh xâm nhập vào đơn vị mình.  

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm các quy định về 

phòng, chống dịch; xem xét phân loại thi đua hàng năm đối với các viên chức, 

người lao động.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng 

địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” của Trường Trung cấp nghề 

Diên Khánh./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Sở LĐ-TBXH (VBĐT);  
- Các phòng, khoa (VBĐT); 

- Đăng trên trang web Trường; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thế Kha 
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