
Kính gửi: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

                                 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
 

Thực hiện Công văn số 15/BCĐ-UBND ngày 04/7/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc 

Trăng về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, 

đặc biệt trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng 

đồng; để chủ động phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh theo tinh 

thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh; Ban Dân tộc trân trọng đề nghị các vị là người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và đồng bào dân tộc thiểu 

số không tham gia các hoạt động lễ hội, các nghi lễ tôn giáo, các sự kiện tập 

trung đông người. 

2. Tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang 

sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, tạm thời không nên trở 

về địa phương trong thời gian này, trường hợp đặc biệt hay quá khó khăn buộc 

phải trở về địa phương thì phải đến ngay Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế để khai 

báo y tế. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh từ những 

nguồn tin chính thống, không chia sẻ tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, 

ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước ta. 

3. Mạnh dạn tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc khi phát 

hiện người lạ về địa phương phải thông báo đến chính quyền địa phương và cơ 

quan y tế gần nhất để được quản lý và cách ly theo quy định. 

4. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm 

việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung 

dịch sát khuẩn. Thực hiện tốt thông điệp 5K: “KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN 

- KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ”. 

Ban Dân tộc đề nghị người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để BC); 

- Phòng Dân tộc các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN DÂN TỘC 

 

Số: 342/BDT-VP 

V/v tuyên truyền, vận động đồng 

bào dân tộc thiểu số tham gia phòng, 

chống dịch Covid-19   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 7 năm 2021 
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