
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN DÂN TỘC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /BDT-VP  Sóc Trăng, ngày 20 tháng 9 năm 2022 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền 

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. 

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt trên phạm vị toàn 

tỉnh, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện 

của các biến chủng mới của Omicron như BA.4, BA.5, BA.2.12.1, BA.2 và hiệu 

lực, hiệu quả, khả năng bảo vệ của vắc xin giảm dần theo thời gian, số ca mắc 

trong cộng đồng hiện đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh có 

thể bùng phát trở lại nếu chủ quan, lơ là với các biện pháp phòng dịch tại nơi công 

cộng, nơi đông người và không tiêm vắc xin mũi nhắc lại (mũi 3 và mũi 4 cho 

người từ 12 tuổi trở lên; liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi). Do đó, nhằm bảo vệ 

và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch thời gian qua và thực hiện 

nghiêm Công văn số 808-CV/TU ngày 01/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Sóc Trăng về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. 

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 & Ủy ban nhân dân 

thành phố Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh: Hướng dẫn Trụ trì và 

Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tuyên truyền, vận động Sư 

sãi, đồng bào dân tộc Khmer tổ chức các hoạt động đón mừng lễ Sene Đôl Ta 

năm 2022 phù hợp với truyền thống nhưng đảm bảo các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử Khmer nâng 

cao ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-

19. Đặc biệt, vận động đồng bào tích cực tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng hạn 

để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 

2. Đề nghị Phòng Dân tộc các huyện, thị xã; Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung 

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

động Trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer chấp hành 

nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh uỷ, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; tổ chức đón mừng lễ Sene Đôl Ta năm 2022 với tinh thần vui tươi, 
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đoàn kết, an toàn và tiết kiệm, gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

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

truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong 

dịp lễ Sene Đôl Ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022. Tuyên truyền, vận 

động đồng bào tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch 

theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công 

nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác trước sự xuất hiện biến thể phụ 

của Omicron và biến thể khác. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng như: Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, Trạm truyền thanh 

các xã, phường, thị trấn về tình hình dịch bệnh và công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19.  

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

xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân & 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; 

- Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trang web BDT; 

- Lưu: VT, VP. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lý Rotha 
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