
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH 
V/v thực hiện một số biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 

trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 
 

Lai Châu, ngày       tháng        năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

416/BNV-TGCP ngày 29/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín 

ngưỡng; để chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh không để dịch bùng 

phát, lây lan vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh,  

UBND các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở tín ngưỡng, 

cơ sở tôn giáo, các điểm nhóm tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo 

Kết luận số 04/TB-UBND ngày 28/01/2021 kết luận của đồng chí Tống Thanh 

Hải tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch 

Covid-19, Công văn số 230/UBND-VX ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và 

các văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền. Yêu cầu các cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo, các điểm nhóm, chức sắc, chức việc, tìn đồ chủ động, tự giác thực 

hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh; 

đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức về tốc độ lây lan rất cao, diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh trong cộng đồng, không tuyên truyền, phổ biến các thông tin 

tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh gây tâm lý hoang mang trong nhân 

dân, tín đồ các tôn giáo. 

2. Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, người đại diện các cơ sở 

tín ngưỡng: Hạn chế tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông 

người; tuyên truyền cho tín đồ, nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng 

dịch, cài đặt ứng dụng Bluzone, giữ khoảng cách nơi công cộng, thực hiện 

nghiêm việc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông, nơi công cộng và 

tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo; phối hợp chặt 



 

chẽ với chính quyền và cơ quan chức năng ở địa phương rà soát, vận động các 

cá nhân đã đến, đi qua các tỉnh, thành có dịch hoặc tiếp xúc với các ca lây nhiễm 

mới phát hiện thời gian gần đây tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, thành phố 

Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hưng 

Yên... phải tự giác thực hiện nghiêm việc khai bảo y tế, thông báo các trường 

hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, không khai báo y tế cho chính quyền địa 

phương biết, xử lý theo quy định. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, 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 đại diện hoặc được giao phụ 

trách cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu điểm nhóm, nhóm hộ tôn giáo trong việc 

chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời xử lý, chấn chỉnh 

tổ chức, cá nhân khi có các hoạt động vi phạm trong phòng, chống dịch.  

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT: Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- TT. BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh; 

- TT. BCĐ CTTG các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Tống Thanh Hải 
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