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    Kính gửi:  

                                       - Các phòng:  Nội vụ, Văn hóa - Thông tin thành phố; 

                                       - Công an thành phố; 

                                       - Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao thành phố; 

                                       - UBND các xã, phường. 

                                                                                                   
 

Thực hiện Văn bản số 1772/SNV-BTG ngày 25/11/2021của Sở Nội vụ 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở 

tín ngưỡng, tôn giáo. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức 

tạp, theo chiều hướng phức tạp hơn, số ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh ở tất 

cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh do có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan 

và khách quan, song chủ yếu là nguyên nhân chủ quan.  

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ 

sở tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt thời gian tới sẽ diễn ra một số lễ trọng của các 

tôn giáo như: lễ Vía Đức phật A Di đà của đạo Phật; Lễ Noel của đạo Công giáo, 

đạo Tin lành..., UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

 1. UBND các xã, phường: 

Gặp gỡ, trao đổi với các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn quản lý 

thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ 

đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của tỉnh, thành phố và địa 

phương; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong 

việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong địa bàn phụ trách; thành lập tủ 

thuốc thiết yếu phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

Hướng dẫn cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về 

phân loại cấp độ dịch của chính quyền. Chỉ đạo rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn 

giáo có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; phân công lực lượng đến từng địa bàn trọng 

điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, gặp gỡ chức sắc để tuyên truyền, vận động tạm dừng 

các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung. Đối với địa bàn đã có ca lây nhiễm 

ngoài cộng đồng hoặc nguy cơ lây nhiễm cao, yêu cầu tạm dừng mọi sinh hoạt tín 

ngưỡng, tôn giáo tập trung cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và an 

toàn cho người tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung. 

 Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, 

tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất hỗ trợ cho công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng Covid- 19” của Chính 

phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch 

Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp 
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thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín 

ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch; phối hợp với lực 

lượng công an, các ngành chức năng liên quan xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật đối với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có hành vi 

không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

2. Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao thành phố: 

Thường xuyên tuyên truyền các nội dung liên quan nêu trên trên hệ thống 

loa truyền thanh để các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tín đồ các tôn giáo và nhân 

dân biết, thực hiện. 

3. Các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan:  

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục phối hợp tốt với UBND các 

xã, phường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố.  

 Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, phường quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, HĐND TP; 

- CT, các PCT; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- UB MTTQ Thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Khải Hoàn 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-30T10:26:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Khải Hoàn<Hoanhk2@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-30T14:19:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-30T14:19:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-30T14:19:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-30T14:19:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




