
TỈNH ỦY CÀ MAU                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

              *                  
   Số 199-CV/TU                                                Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2021 
 

        V/v triển khai, thực hiện Công điện của  

Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường 

    công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

  

 

   Kính gửi: - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, 

             ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy, 

          - Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc  

             và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. 

 

Thực hiện Công điện ngày 27/4/2021, của Thường trực Ban Bí thư về tiếp 

tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng 

trực thuộc Tỉnh ủy, các sở ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội cấp tỉnh quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Công điện nêu trên; 

Công văn số 197-CV/TU, ngày 24/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

tăng cường kiểm tra, xử lý ngăn chặn người nhập cảnh trái phép; các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. Trong đó, đặc biệt lưu ý tập trung triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trọng tâm sau: 

1. Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị và chịu trách 

nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn, phạm vi quản lý. Không tổ chức các đoàn công tác hoặc cử cán bộ, 

công chức, viên chức đến các địa phương, vùng có dịch, trường hợp thật sự cần 

thiết phải báo cáo bằng văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo phân cấp quản lý. 

2. Tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng 

đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn; tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tại 

các cơ sở y tế, các khu cách ly, trường học, cơ quan hành chính, cơ sở sản xuất, 

chợ, trung tâm thương mại, bến xe, bến tàu, sân bay, các địa điểm công cộng tập 

trung đông người; trên các phương tiện giao thông công cộng; các khu công 

nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú và tại các 

sự kiện tập trung đông người... Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong 
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phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung 

đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế); xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các hoạt động tập trung đông người và 

quyết định việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,... phù hợp, 

thiết thực đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tối đa tổ chức các 

sự kiện tập trung đông người không cần thiết. 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí cung cấp 

thông tin kịp thời, chính xác để cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ trương tiêm chủng vắc-xin phòng 

Covid-19; tổ chức vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy 

định để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân 

không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát 

hiện trường hợp nhập cảnh trái phép. 

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp tục phổ biến, tuyên truyên nâng cao nhận 

thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong 

công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng. 

Các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này, kịp thời báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả triển khai thực hiện. 

Gửi kèm theo Công văn này Công điện của Thường trực Ban Bí thư.  

 

 

                     T/M BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:                                                                                PHÓ BÍ THƯ 
- Như trên, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Phòng Tổng hợp (X), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.      

 

 

 

                     Huỳnh Quốc Việt 
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