
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KGVX 

V/v phòng, chống dịch COVID-19 

trong vùng đồng bào dân tộc  

thiểu số và miền núi 

 

 Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 974/UBDT-TT ngày 07/8/2020 của Ủy ban Dân tộc 

về phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các 

cơ quan liên quan 

- Đề xuất các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch COVID-

19 đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới; các giải pháp hỗ trợ 

cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

- Tạo điều kiện để phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín 

về tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức bảo vệ sức 

khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch. 

- Tổng hợp thông tin liên quan đến phòng, chống dịch trong đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban Dân tộc định kỳ 02 ngày/lần. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền 

bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng, chống dịch COVID-19.  

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan làm công tác dân tộc trên 

địa bàn triển khại thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; tổng hợp, 

cung cấp thông tin cho Ban Dân tộc để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo chỉ đạo tại 

Công văn trên. 

 (Công văn số 974/UBDT-TT được gửi kèm trên VNPT-Ioffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TTTH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX(HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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