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Số:          /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi 

 

 

 
 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 370/UBDT-TT ngày 25/3/2020 của Ủy ban Dân 

tộc về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành 

phố và cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban 

Dân tộc tại Công văn trên; tập trung đẩy mạnh phát huy vai trò của người có uy 

tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ 

trương, chính sách, biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, chính quyền 

địa phương và khuyến cáo của cơ quan y tế; bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan, 

tích cực thay đổi tập tục, thói quen, nếp sống sinh hoạt, không tụ tập đông người, 

không tổ chức các lễ hội, tết cổ truyền, các hình thức hành lễ tôn giáo trong thời 

điểm hiện nay. Thực hiện việc thống kê, tổng hợp số liệu người dân tộc thiểu số 

thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch, số ca dương tính với dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn trực tiếp báo cáo Ủy ban Dân tộc, đồng gửi UBND 

tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

(Công văn số 370/UBDT-TT được gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc, các cơ quan thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y T, NV, TT&TT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KGVX, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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