
  

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN DÂN TỘC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 550/BDT-VP  Sóc Trăng, ngày  04  tháng 10 năm 2021 

V/v tuyên truyền, vận động 

sư sãi và đồng bào dân tộc 

Khmer thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19   

  

 

Kính gửi:  

- Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; 

- Phòng Dân tộc các huyện, thị xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sóc Trăng  

  và huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện 

nghiêm Công văn số 23-CV/BCĐ ngày 03/10/2021 của Bí thư Tỉnh ủy - 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng về việc người 

dân hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết. Vì hiện nay số lượng người 

dân Sóc Trăng từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về địa phương bằng các 

phương tiện cá nhân quá nhiều, đa số chưa qua xét nghiệm sàng lọc nên tiềm ẩn 

nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Trong thời gian từ ngày 05/10 đến ngày 07/10/2021 Lễ Sene ĐôlTa của 

đồng bào Khmer năm 2021 được diễn ra, do đó để đảm bảo sức khỏe và tính 

mạng của người dân nói chung và đồng bào Khmer nói riêng. Ban Dân tộc trân 

trọng đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Phòng Dân tộc các huyện, thị 

xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng và 

huyện Cù Lao Dung hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh 

- Tuyên truyền, vận động Trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam 

tông Khmer tạm dừng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các sự kiện có 

quy mô tập trung đông người từ ngày 04/10/2021 cho đến khi có thông báo mới của 

cấp có thẩm quyền. 

- Tuyên truyền, vận động Trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam 

tông Khmer vận động Sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer hạn chế ra đường khi 

không thật sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh. Vận động đồng bào trở về từ 



  

 

các tỉnh, thành phố trong những ngày qua chưa thực hiện khai báo y tế khẩn 

trương đến ngay Trạm Y tế xã gần nhất để khai báo y tế. 

- Tuyên truyền, vận động Trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam 

tông Khmer vận động Sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer 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 là “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế”. 

2. Phòng Dân tộc các huyện, thị xã và Văn phòng HĐND&UBND 

thành phố Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xuống tuyên 

truyền, vận động Trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer 

tạm dừng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các sự kiện có quy mô tập 

trung đông người từ ngày 04/10/2021 cho đến khi có thông báo mới của cấp có 

thẩm quyền. 

- Hướng dẫn Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các nội dung: 

+ Vận động đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế ra đường khi không thật 

sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh. Vận động đồng bào trở về từ các tỉnh, 

thành phố trong những ngày qua chưa thực hiện khai báo y tế khẩn trương đến 

ngay Trạm Y tế xã gần nhất để khai báo y tế. 

+ 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 là “Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế”. 

Đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Phòng Dân tộc các huyện, 

thị xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng 

và huyện Cù Lao Dung quan tâm thực hiện tốt tinh thần công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Chỉ huy Covid-19 tỉnh; 

- Trưởng ban; 

- Lưu: VT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Thạch Thanh Tùng 
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