UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120 /SNgV-LSVK
V/v: Không phân biệt đối xử với
người nước ngoài trong việc phòng
chống dịch nCoV.

Quảng Trị, ngày 11 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ nội dung Công văn số 493/LS-QHLS ngày 07/02/2020 của Cục Lãnh
sự - Bộ Ngoại giao về việc không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong việc
phòng chống nCoV, Sở Ngoại vụ xin trao đổi như sau:
Ngày 6/02/2020, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã nhận được phản ánh của
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho biết: Tại nhiều địa phương trong cả nước
có hiện tượng xa lánh, phân biệt đối xử với người Trung Quốc (không cho đi
phương tiện giao thông công cộng, không cho vào nhà hàng, khách sạn..).
Thực hiện Chỉ thị số 05 và 06/CT-TTg ngày 28 và 31/01/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và các văn bản khác liên quan yêu cầu tăng cường các biện pháp
để phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của UBND tỉnh và các Bộ, ban ngành
liên quan và không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương Việt Nam –
Trung Quốc; Sở Ngoại vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh:
- Chỉ đạo, tuyên truyền các hoạt động nhằm chia sẻ với Chính phủ, nhân dân
Trung Quốc trong chiến dịch chống dịch bệnh nCoV đang diễn ra.
- Rà soát, báo cáo Lãnh đạo tỉnh hoặc chủ động bãi bỏ các văn bản không
phù hợp (nếu có); Chấn chỉnh các đơn vị, cá nhân trực thuộc chưa tuân thủ nghiêm
túc tinh thần phòng chống dịch nCOV của Chính phủ và có các hoạt động có thể
làm ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương Việt Nam – Trung Quốc .
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- PCT Hoàng Nam - Trưởng ban CĐ;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: LSVK, VT.
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