
ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBDT-TT 

V/v phòng, chống dịch COVID-19  

tại các địa phương vùng đồng bào  

dân tộc thiểu số và miền núi 

                Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2020 

            

               Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ............................................ 

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ và phân 

công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia, trong những ngày cao điểm phòng, 

chống dịch COVID-19, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành 

phố: Công văn số 142/UBDT-TT, ngày 14/02/2020 về việc báo cáo cập nhật 

tình hình phòng, chống, dập dịch COVID-19; Công văn số 370/UBDT-TT, ngày 

25/3/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 

vùng DTTS&MN. Ủy ban Dân tộc đã nhận được thông tin hàng ngày về tình 

hình phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề liên quan của địa  phương, 

qua báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh. Những thông tin của tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp cho Ủy ban Dân 

tộc có cơ sở tổng hợp chung về công tác phòng chống dịch của vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trong cả nước, đề xuất với Chính phủ có giải pháp phòng, chống 

dịch mang tính đặc thù phù hợp với vùng đồng bào, kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và đồng bào cả nước nói chung bị 

tác động bởi dịch COVID-19. Chúng tôi trân trọng cảm ơn UBND tỉnh đã chỉ 

đạo Ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng của Ủy ban Dân tộc, 

thông tin kịp thời về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 liên quan đến 

đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần để Ủy ban Dân tộc hoàn thành nhiệm vụ 

của một thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.  

Cả nước ta đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh đồng thời 

với khôi phục, phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Mặc dù không phải 

báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh như giai đoạn trước, song trong thời 

gian tới, Ủy ban Dân tộc rất mong được sự phối hợp chặt chẽ của UBND các 

tỉnh/thành phố trong việc trao đổi về tình hình dân tộc, công tác dân tộc nói 

chung và công tác phòng chống dịch bệnh nói riêng; Đặc biệt là việc  thông tin 

kịp thời về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, những bất thường (nếu có) liên 

quan đến đồng bào; Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, hoạch định chính sách 

dân tộc và thực thi chính sách dân tộc ở cơ sở./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban CĐQG PC dịch COVID-19 (Bộ Y tế); 
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); 

- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh/TP; 

- Lưu: VT, TT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

                    Hoàng Thị Hạnh 
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