
 TỈNH ỦY CÀ MAU                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                *                  
      Số 233-CV/TU                                             Cà Mau, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

     v/v phối hợp tổ chức phong trào 

   “Toàn dân tham gia phòng, chống 

  dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” 
 

 

 

   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. 

 
 
 

 

            

 Căn cứ Công văn số 139-CV/ĐU, ngày 04/5/2021 của Đảng ủy Bộ đội Biên 

phòng Việt Nam về việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào “Toàn 

dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, 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, các tổ chức chính 

trị - xã hội cấp tỉnh triển khai thực hiện nội dung sau: 

1. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch 

Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham 

gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép; thực hiện công tác 

phòng chống dịch với tinh thần "Chống dịch như chống giặc" với quyết tâm cao 

hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong toàn Đảng bộ, toàn quân và 

toàn dân trong tỉnh. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, nhất là người dân sinh sống tại khu vực biên giới biển ý kiến chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch và các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; thông tin liên tục, đa chiều để nhân dân hiểu rõ, biết rõ 

tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, từ đó tích cực hợp tác, tự 

giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

3. Các huyện ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng 

tuyên truyền, vận động người dân cam kết không xuất, nhập cảnh trái phép, không 

tiếp tay, bao che, tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, kịp thời phát hiện, tố giác 

đối tượng có hành vi liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh trái phép để cấp ủy, chính 

quyền địa phương, các ngành chức năng xử lý nghiêm theo quy định. 
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4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

việc phát hiện, tố giác hành vi xuất, nhập cảnh trái phép các đối tượng, nhằm tạo 

động lực để phát triển phong trào sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi “nhiệm 

vụ kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền 

biên giới, vùng biển và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

5. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này.  

                     

 

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

- Phòng Tổng hợp (X), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.      

 

 

 

 

                     Huỳnh Quốc Việt 
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