
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN DÂN TỘC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 556/BDT-VP  Sóc Trăng, ngày 05 tháng 10 năm 2021 

V/v tiếp tục tuyên truyền, 

vận động đồng bào dân tộc 

Khmer thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19   

  

 

Kính gửi:  

- Phòng Dân tộc các huyện, thị xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố Sóc Trăng  

  và huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Tiếp theo Công văn số 550/BDT-VP ngày 04/10/2021 của Trưởng ban 

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Ban Dân tộc đề nghị 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 phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer tích cực và tự giác 

tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt phương châm: mỗi 

xã phường là một pháo đài và mỗi người dân là một chiến sĩ phòng, chống dịch, 

mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình hãy tự giác và nêu cao ý thức chấp hành các quy 

định về phòng, chống dịch, thực hiện tốt thông điệp “5K”, “5T” của Bộ Y tế.  

2. 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. 

3. Vận động người thân 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. Đối với các trường hợp được áp dụng biện pháp cách ly tại 

nhà thì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định, không được ra khỏi nhà, không đến các điểm chùa Phật giáo Nam tông 

Khmer, không được tiếp xúc gần với người khác trong thời gian thực hiện cách 

ly, nhất là trong thời gian diễn ra Lễ Sene ĐôlTa năm 2021. 
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4. 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 tốt nội dung trên và các 

nội dung khác tại Công văn số 550/BDT-VP ngày 04/10/2021 của Trưởng ban 

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng.  

Đề nghị 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; 

- UBND các huyện, thị xã, TP (để PH); 

- Trưởng ban; 

- Lưu: VT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Thạch Thanh Tùng 
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