
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 179/UBND-NV 

 

Cao Lộc, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

 
V/v tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng 

tại thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

       do chủng mới của vi rút Corona gây ra 
     

 

  Kính gửi:  

- Giáo xứ Bản Lìm, xã Gia Cát; 

- Giáo xứ Đồng Đăng, xã Phú Xá; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị 

số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Công 

điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 

31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; 

Thực hiện Công văn số 80/SNV-TG ngày 01/02/2020 của Sở Nội vụ về 

việc tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại thời điểm dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Dịp đầu xuân tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thường tổ chức các cuộc 

lễ lớn tập trung đông người tham dự, đặc biệt tại các lễ hội tín ngưỡng có rất 

đông người tham gia; trước diễn biến nhanh chóng, khó lường của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, UBND huyện đề 

nghị các tổ chức tôn giáo, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung liên 

quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng như sau: 

1. Đối với các tổ chức tôn giáo 

- Chức sắc, chức việc tuyền truyền đến tín đồ để mọi người hiểu rõ tính 

chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, thông tin kịp thời, chính xác không 

được chủ quan, phải có ý thức trách nhiệm tự dự phòng, chủ động dự phòng cho 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Có các giải pháp cụ thể để hạn chế tập trung đông người tại các cuộc lễ, 

đặc biệt tại các cuộc lễ lớn. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn 

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; yêu cầu UBND các xã, thị trấn 

thường xuyên nắm bắt, theo dõi chặt chẽ tình hình, trong đó lưu ý các hoạt động 
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tôn giáo, tín ngưỡng gắn với các lễ hội trên địa bàn; tạm dừng tổ chức các lễ hội 

xuân thuộc thẩm quyền quản lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo tôn giáo huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

         KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

       Hoàng Quy 

 


		2020-02-10T09:30:00+0700




