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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

                   Kính gửi: UBND hai huyện: Nam Giang và Tây Giang

Thực hiện Công văn số 313-CV/TU ngày 28/5/2021 của Tỉnh ủy về việc chỉ 
đạo thực hiện việc phát động Phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch COVID-19 
và xuất nhập cảnh trái phép”;
 

Nhằm huy động sức mạnh của Nhân dân cùng với Bộ đội Biên phòng và các 
lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép; 

UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể 
của hai huyện Nam Giang và Tây Giang, nhất là các xã khu vực biên giới phối hợp 
chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức Phong trào “Toàn dân phòng, 
chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”; góp phần thực hiện thắng lợi 
mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, KGVX.
D:QUANG VX\Năm 2021\Công văn UBND tỉnh\Phát 
động Phong trào PCD COVID-19 và XNC trái phép.doc 
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[daky] 
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V/v phát động Phong trào “Toàn dân 
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COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” 
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