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TỈNH ỦY QUẢNG NINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

số ỉ i g -• CV/TU

Quảng Ninh, ngày//7tháng 5 năm 2021

V/v đẩy mạnh phong trào toàn dân
tham gia phòng, chống dịch Covid-19
và xuất, nhập cảnh trái phép

JCính gửi: - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh,
J
:&/*
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
rS?/
- Các sở, ban, ngành.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang
trong Tỉnh đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép qua
biên giới, vùng biến gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết phòng, chong dịch
Covid-19; phát hiện, tô giác tội phạm, người nhập cảnh trái phép, người trốn,
người không chấp hành nghiêm cách ly đảm bảo giữ vững địa bàn "An toàn - Ồn
định trong trạng thái bĩnh thường mới", chưa đế bất kỳ trường họp nào nhiễm
Covid-19 do lây lan qua biên giới.
Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và khu vực diễn
biến rất phức tạp; ở trong nước, từ ngày 27/4/2021 đến nay, đã có 30/63 địa
phương ghi nhận mới các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có một số
tỉnh xung quanh với tỉnh Quảng Ninh, cùng với tình hình xuất, nhập cảnh trái phép
qua biên giới, vùng biến có chiều hướng gia tăng tiềm ấn nguy cơ cao dẫn đến sự
lây lan, bùng phát dịch trên diện rộng.
Thực hiện Văn bản số 139-CV/ĐU, ngày 04/5/2021 của Đảng ủy Bộ đội Biên
phòng và các văn bản có liên quan của Trung ương, nhằm giữ vững địa bàn "An
toàn - Ôn định trong trạng thái bình thường mởĩ\ chăm lo bảo vệ sức khỏe cho
Nhân dân, bảo đảm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phấn đấu thực hiện thành công
"Mục tiêu kép", vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới quốc gia, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh
tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu
các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, của Tỉnh về tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển,
chống xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và phòng, chổng dịch Covid-19 với các biện
pháp cụ the, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
2. Tăng cường các lực lượng duy trì nghiêm các tổ, chốt trực 24/24h tại khu
vực biên giới, biến đảo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng
chức năng liên quan (Biên phòng, Công an, Quân sự, Y tế, Hải quan...) và cấp ủy,
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chính quyền các địa phương biên giới, biển đảo trong việc siết chặt quản lý toàn
tuyến biên giới trên bộ, trên biển; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, cảng biến,
đường mòn, lối mở, giám sát thuyền viên, thủy thủ và các phương tiện cặp mạn các
tàu nhập cảnh ở cảng biển trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn xuất cảnh, nhập cảnh trái
phép gắn với thực hiện nghiêm các quy trình, quy định phòng, chống dịch Covid19; có phương án trang bị, kết nối camera phục vụ giám sát tuyến biến giới ở
những nơi xung yếu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép,
không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới, vùng biển vào địa bàn tỉnh.
Các lực lượng chức năng liên quan và cấp ủy, chính quyền các địa phương
tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, đấu tranh triệt phá các
đường dây, tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, chú trọng điều tra, bắt
giữ, xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; sớm đưa ra xét xử công khai, lưu động
và truyền thông rộng rãi các vụ án liên quan đến các trường hợp xuất cảnh, nhập
cảnh trái phép, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; những to chức,
cá nhân cho người nhập cảnh trái phép lưu trú, sử dụng người lao động là người
nhập cảnh trái phép... để răn đe kịp thời.
3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức (thông tin lưu
động, tuyên truyền miệng, truyền thanh, phát tờ rơi...) tới các tầng lớp nhân dân,
nhất là nhân dân trên tuyến biên giới, biển đảo về tình hình phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công khai, minh bạch đế
người dân đề cao cảnh giác, nhưng không hoang mang, lo lắng quá mức; thực hiện
nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, thường
xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người. Đồng thời
nắm được các nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên giới, phương thức, thủ đoạn,
hoạt động của đối tượng cũng như hệ lụy của hoạt động xuất nhập cạnh trái phép,
từ đó không tiếp tay, bao che, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Tuyên
truyền, vận động đến từng hộ dân biên giới, biến đảo có người thân ở nước ngoài
nếu thực sự có nhu cầu về nước trong thời điếm hiện nay phải đi theo con đường
hợp pháp, tuyệt đối không được nhập cảnh trái phép và phải thực hiện đầy đủ các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
4. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các địa phương, nhất là các
xã, phường khu vực biên giới phổi hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng phát
động và vận động 100% các hộ dân khu vực biên giới, biến đảo ký cam kết thực
hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chong dịch Covid-19 và xuất, nhập
cảnh trái phép" theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, đảm bảo gắn kết
chặt chẽ với phong trào "Toàn dân đoàn kết phòng, chổng dịch Covid-19; phát
hiện, tổ giác tội phạm, người nhập cảnh trải phép, người tron, người không chấp
hành nghiêm cách ly", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyên lãnh thô,
an ninh biên giới quốc gia"...
Tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy
động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, nòng cốt là các
tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng, đấy mạnh thực hiện việc "đi từng ngõ,
gõ từng nhà, rà từng đoi tượng" trong phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập
cảnh trái phép. Đe cao trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố,
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giúp cấp ủy, chính quyền, công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng giám sát
chặt chẽ mọi di biến động dân cư, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn biên giới, biển,
đảo, nhất là các trường hợp đi về từ vùng có dịch, có hành vi khai báo y tế gian dối
hoặc không khai báo thông tin liên quan dịch bệnh.
5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an, Y tế... trong
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xuất cảnh, nhập cảnh trái
phép. Neu đế xảy ra xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn
qua biên giới, vùng biến thì phải khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên
nhân; căn cứ vào hậu quả, tính chất xảy ra, nghiêm túc xem xét kiểm điểm, làm rõ
trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ,
xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, xử lý hình sự (nếu thấy cần thiết) theo quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tinh thần khách quan, công bằng,
nghiêm minh.
6. Tăng cường kiểm tra nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ,
chiến sỹ, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; quan tâm động viên cả về vật chất và
tinh thần, chế độ chính sách đảm bảo cho lực lượng các tổ, chốt trực ở địa bàn khó
khăn, phức tạp, tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 an tâm tư tưởng, nêu cao tinh
thần cảnh giác, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, ngăn
chặn, xuất, nhập cảnh trái phép dài ngày trên khu vực biên giới, biển, đảo.
Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, giám sát, kiểm tra chuyên đề, thường
xuyên, đột xuất, không báo trước, kiểm tra dấu hiệu vi phạm cách cấp (nếu cần)
đôi với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nội
dung này.
Nơi nhân:
- VPTW Đảng, VP Chính phủ (để bảo cáo),
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19,
Bộ Y tế (để báo cáo),
- Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (để háo cáo),
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Như trên,
- BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19,
- MTTQ, các tổ chức CT-XH, sở, ban, ngành,
- Lưu VPTU, BNCTU, TH4.
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