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Kính gửi: - Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh. 

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.  

  - Toàn thể nhân dân trong tỉnh. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang đã chủ động, kịp thời thực 

hiện các biện pháp phòng, chống, và ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả, đặc biệt 

là thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, tình 

hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt . Tuy nhiên, đại dịch 

Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện nay biến chủng mới Delta với 

khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn  đã xuất hiện tại một số địa 

phương trong tỉnh, gây tổn hại lớn đến sức khỏe và tính mạng của người 

dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh và mọi 

mặt của đời sống xã hội. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra nhiều 

thách thức lớn cho chúng ta. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và 

hưởng ứng phong trào thi đua, đặc biệt do Thủ tướng chính Phủ phát động 

“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến 

thắng đại dịch Covid-19”, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng Thi đua – 

Khen thưởng tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua: “An Giang đoàn kết, 

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

Covid-19”. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, 

yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, tôi 

đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các địa 

phương và nhân dân, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các 

nội dung phát động thi đua sau: 

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua phòng, chống dịch với quyết tâm cao 

nhất, năng động, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ và huy động các nguồn lực xã 

hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, 

chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh lan rộng, 

bùng phát trong cộng đồng. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh 

doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung 

chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân. 

 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

“AN GIANG ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG 

THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG 

ĐẠI DỊCH COVID-19” 



 

 

2. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt nâng cao 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương  góp phần giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

3. Trong giai đoạn hiện nay, toàn hệ thống chính trị tập trung ưu tiên 

vào công tác phòng, chống dịch nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường 

xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo thực hiện thắng 

lợi “mục tiêu kép”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An 

Giang. 

4. Cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương,  tinh 

thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời chủ động, sáng tạo, linh hoạt, 

áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát tốt tình hình, 

có các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.  

5. Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, các cán bộ, nhân viên y tế, 

công an, quân đội tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, nhiệt 

huyết, tận tâm, tận lực với công việc, nhân ái phục vụ nhân dân, bảo đảm an 

toàn chống dịch. 

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ đặc điểm tình hình, 

yêu cầu, nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 

có giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt trong phòng, chống dịch, kịp thời 

biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 

phong trào thi đua; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong công 

tác phòng, chống dịch. 

7. Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa 

bàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc,  thể hiện ý chí, tinh thần 

và sức mạnh, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi 

đua phòng, chống dịch với mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi hoạt 

động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập và đời sống 

cho người lao động. 

8. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể và lực 

lượng vũ trang thi đua làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, 

thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, 

chống dịch. Đồng thời có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ gia 

đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh, đảm bảo ổn định cuộc sống. 

  



 

 

9. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương 

thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người 

vì mỗi người”; sẵn sàng tương trợ nhau vượt qua khó khăn; chấp hành 

nghiêm các quy định về phòng chống dịch vì sức khỏe bản thân, gia đình và 

cộng đồng, vì một xã hội khỏe mạnh; góp phần đẩy lùi, chiến thắng đại dịch. 

10. Đợt phát động thi đua thứ nhất (kể từ ngày 16/8/2021-25/8/2021): 

Yêu cầu cấp ủy và chính quyền các cấp quyết tâm khẩn trương tầm soát, 

quét sạch F0 trong cộng đồng, bảo vệ vững chắc vùng xanh, từng bước xanh 

hóa vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ. Để đến hết ngày 25/8/2021, toàn tỉnh 

chúng ta kiểm soát được dịch bệnh, xanh hóa bản đồ dịch của tỉnh , nếu còn 

vùng đỏ thì phải được cô lập ở mức hẹp nhất .  

Các địa phương nào kiểm soát tốt được dịch bệnh, quét sạch F0 và làm 

sạch địa bàn trong thời gian phát động đợt thi đua này, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ khen 

thưởng, nêu gương và đề xuất Thủ tướng Chính phủ có hình thức khen 

thưởng cao hơn; đồng thời kiên quyết xử lý đối với những địa phương không 

kiểm soát được F0, làm lây lan dịch ra cộng đồng do nguyên nhân chủ quan,  

người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

11. Các cơ quan thông tấn, báo chí thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, 

thông tin đảm bảo khách quan, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và 

các biện pháp phòng, chống dịch để người dân nâng cao nhận thức và ủng 

hộ các chủ trương của tỉnh; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, tiêu biểu trong phòng, chống dịch nhằm cổ vũ, lan tỏa những giá 

trị nhân văn và tinh thần đoàn kết dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “càng khó khăn thì càng phải thi 

đua”. Trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp do chủng vi-rut mới Delta 

diễn biến nhanh khó lường, việc áp dụng các biện pháp cách ly xã hội sẽ ảnh 

hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trong tỉnh. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, 

với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh 

nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh , chúng ta sẽ sớm kiểm soát, đẩy 

lùi dịch bệnh, nhanh chóng đưa đời sống kinh tế - xã hội tỉnh nhà trở lại 

trạng thái bình thường mới./. 
 

 

  

 

 NGUYỄN THANH BÌNH 

 Phó Bí thư Tỉnh ủy 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 


