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 Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở. 

 

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau có Công văn 

số 233-CV/TU về việc phối hợp tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia phòng, 

chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” (đính kèm). Về vấn đề này, 

Giám đốc Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt 

nội dung Công văn số 233-CV/TU đến công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị  quản lý biết, thực hiện. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền cho gia 

đình và người thân nắm rõ tình hình của dịch bệnh, từ đó nâng cao ý thức tự giác 

cho bản thân và cộng đồng chung tay phòng, chống dịch hiệu quả. 

2. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tham mưu Giám đốc Sở lồng ghép 

vào nội dung các cuộc tập huấn để tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”; tuyên 

truyền, vận động sâu rộng đến nhân dân trong tỉnh biết tích cực hợp tác phòng, 

chống dịch. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện nghiêm túc 

nội dung Công văn này./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VPTư. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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