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V/v tuyên truyền, vận động Nhân dân  

không thực hiện các hành vi kỳ thị, 

phân biệt người nước ngoài 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 hực hiện Công văn số 4932/UBND-VXNV ngày 03 tháng 8 năm 2021 

của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, vận động Nhân dân không thực hiện các 

hành vi kỳ thị, phân biệt người nước ngoài, UBND thành phố triển khai nội dung 

như sau: 

 heo Công điện số 02 ngày 19/7/2021 của Bộ Công an về việc tuyên 

truyền vận động Nhân dân không thực hiện các hành vi kỳ thị, phân biệt người 

nước ngoài và báo cáo của Công an tỉnh tại Công văn số 2551/CAT- PV01 ngày 

23/7/2021:  rước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, trên địa 

bàn một số tỉnh xuất hiện các cửa hàng, cửa hiệu treo biển từ chối phục vụ khách 

nước ngoài, đặc biệt là người  rung Quốc vì cho rằng công dân  rung Quốc nhập 

cảnh trái phép vào Việt Nam, không tuân thủ quy định cách ly, làm lây nhiễm 

Covid-19. Vấn đề này dẫn đến tâm lý kỳ thị, phân biệt người nước ngoài, làm ảnh 

hưởng đến uy tín, hình ảnh và các mối quan hệ ngoại giao của nước ta.  

Để chủ động phòng ngừa các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử người nước 

ngoài trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị: 

 1. Các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố và U  D các 

xã, phường   

-  uyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 

chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật 

về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

các chủ trương đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Nhân dân để không xảy ra các hành vi kỳ 

thị, phân biệt đối với người nước ngoài nói chung, người  rung Quốc nói riêng. 

- Các cơ quan thuộc UBND thành phố khi giải quyết các công việc liên 

quan đến người nước ngoài cần sử dụng từ ngữ dễ hiểu, chính xác, không để gây 

nhầm lẫn, hiểu lầm. 
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- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền 

về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp với các đơn vị chức năng 

kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc, chủ động cung cấp thông tin cho người 

dân về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

2. Công an thành phố 

Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản 

lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài và phòng, chống xuất nhập cảnh 

trái phép trên địa bàn. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng 

chức năng tuyên truyền, giáo dục, giải quyết các trường hợp có hành vi kỳ thị, 

phân biệt đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố (nếu có). 

Với nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 
-     hành ủy; 
-    HĐND thành phố; 
- CT, các PCT UBND thành phố; 
Gửi bản giấy: 
- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 
- VKS,  òa án, Chi cục  HADS  P; 
- Lưu: V . 

TM.  Y BAN NHÂN DÂN 

KT. CH  TỊCH 

PHÓ CH  TỊCH 

 

 

 

 

 

 guyễn Thị Huế 
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