
UBND TỈNH CÀ MAU 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KGVX 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cà Mau, ngày 21 tháng 6 năm 2021 

V/v tiếp tục giám sát người 

đến/về địa phương phòng, 

chống dịch COVID-19  

       
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

               Kính gửi: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau. 

 

Nhằm chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tuy nhiên, một số người dân 

còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm trong việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19, để thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:  

1. Tổ chức rà soát và quản lý chặt chẽ người đến/về địa phương từ vùng có 

dịch. Tăng cường các biện pháp giám sát, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch. 

2. Triển khai cho những người đến/về địa phương từ vùng có dịch thực hiện 

Bản cam kết không đến những nơi công cộng, nơi tập trung đông người (không đi 

đám, đi giao lưu, liên hoan, đi cafe...), thực hiện nghiêm các biện pháp 5K của 

ngành y tế.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh (nắm, chỉ đạo); 

- CVP, các PVP UBND tỉnh (nắm); 

- UBND các xã, phường, thị trấn (thực hiện); 

- Báo, đài, Cổng TTĐT tỉnh (tuyên truyền); 

- Lưu: VT, KGVX(Th/328). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hiền 
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