
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NV 

 

Cao Lộc, ngày        tháng 8 năm 2020 

 
V/v triển khai các biện pháp cấp bách  

      phòng, chống dịch COVID-19              
              

     Kính gửi: 

  - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 944/SNV-TN&TG ngày 06/8/2020 của Sở Nội vụ về 

việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 thời gian qua, các tổ 

chức tôn giáo trên địa bàn huyện đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền, triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạm dừng việc tổ chức nghi lễ và hoạt 

động tập trung đông người theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh; 

Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn thông báo cho các cơ sở tôn giáo, thờ tự, cơ sở tín 

ngưỡng trên địa bàn không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người 

trong thời gian này. Hướng dẫn các chức sắc, chức việc và tín đồ đề cao cảnh giác, 

chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, 

rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…chủ động phối hợp với 

các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng rà soát, vận động chức sắc, chức việc 

và tín đồ đã đến thành phố Đà Nẵng hoặc các vùng có dịch và trở về địa phương từ 

ngày 01/7/2020 đến nay tự giác thực hiện khai báo y tế và tự cách ly theo dõi theo 

quy định; đối với các trường hợp có triệu chứng ho, sốt…phải chủ động liên hệ với 

cơ quan y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp cần thiết theo 

quy định. Tuyên truyền việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với cơ quan chức năng, 

UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.  

  UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND và UBND 

huyện quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo tôn giáo huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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