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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 38/TB-TGCP, ngày 29/7/2020 của Ban Tôn giáo 

Chính phủ về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tháng 7/2020 và công tác trong tâm 

tháng 8/2020; Công văn số 607/TGCP-VP ngày 30/7/2020 của Ban Tôn giáo 

Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 

trong tình hình mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, nguy cơ 

lây lan dịch bệnh trong cả nước vẫn cao, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, 

thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh 

về phòng, chống dịch Covid -19 và một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ có sử dụng 

điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng ở địa phương 

để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, góp 

phần nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với tổ chức tôn giáo, các điểm 

nhóm, nhóm hộ, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo:  

 (i) Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 

các văn bản chỉ đạo, chỉ dẫn của tổ chức tôn giáo trung ương về phòng, chống dịch 

Covid – 19; Nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh, 

tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại 

nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, rửa tay thường xuyên 

bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo 

phù hợp với bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay; hạn chế tụ tập đông 

người khi không cần thiết, hạn chế tổ chức các hoạt động tôn giáo, các cuộc lễ tập 

trung đông người để phòng, tránh sự lây lan dịch Covid – 19 trong cộng đồng; các 

chức sắc tôn giáo không được tuyên truyền, phổ biến các thông tin không đúng, sai 

lệch về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong tín đồ tôn giáo, làm mất ổn định 

tình hình tại địa phương.  

(ii) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng 

rà soát, vận động các trường hợp đi qua vùng dịch khi trở về địa phương phải tự 



 

giác thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe hoặc đến cơ quan y tế nơi gần nhất 

và chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp cần thiết 

theo quy định.  

3. UBND các huyện thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND 

các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát việc chấp hành các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm tôn giáo; gắn trách 

nhiệm của chức sắc, chức việc đứng đầu tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức 

việc được phân công phụ trách khu vực, người đứng đầu điểm nhóm tôn giáo 

trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn, điểm nhóm 

phụ trách và kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân tôn giáo khi 

có hoạt động tôn giáo vi phạm quy định về phòng, chống dịch, đi ngược lại 

chỉ dẫn của tổ chức tôn giáo trung ương trong thực hiện phòng chống dịch 

Covid – 19. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu UBND các huyện, thành phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- TT. BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ CTTG tỉnh; 

- Lưu: VT, TH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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