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Phủ Lý, ngày        tháng   5  năm 2021 
 

V/v tăng cường công tác phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở  

tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 

 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường, xã; 
 

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, liên tục 

ghi nhận các biến chủng mới của virut SARS-CoV2, số lượng ca mắc mới và tử 

vong vẫn tăng ở nhiều nước, đặc biệt là ở một số nước trong khu vực, các nước 

láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam. Ở trong nước, từ ngày 

29/4/2021 đến sáng ngày 10/5/2021 đã ghi nhận 513 ca mắc Covid-19 tại 26 

tỉnh, thành phố. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam tính đến ngày 12/5/2021 ghi nhận 17 

trường hợp dương tính với Covid-19.  

Trong thời điểm hiện nay, cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; các hoạt động thường niên của các tổ chức tôn giáo như lễ Phật đản, 

An cư kiết hạ của Phật giáo, lễ kính dâng hoa Đức Mẹ của Công giáo, đại hội 

nhiệm kỳ của Tin lành…đều là các hoạt động tập trung đông người, có nguy cơ 

lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

của Tỉnh và thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19, đảm bảo an toàn, không để dịch bùng phát, Ủy ban nhân dân thành phố 

yêu cầu UBND các phường, xã thông tin, tuyên truyền tới các tổ chức tôn giáo, cơ 

sở tín ngưỡng trên địa bàn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:  

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh và thành 

phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu 

chức sắc, chức việc và tín đồ chủ động, tự giác thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 

“5K” của Bộ Y tế; Khai báo y tế, kịp thời thông báo cho chính quyền các trường 

hợp nghi nhiễm hoặc đi về từ vùng dịch; Không tiếp tay cho các hoạt động đưa 

người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; Hướng dẫn chức sắc, chức 

việc, tín đồ đề cao cảnh giác, không tuyên truyền, phổ biến các thông tin tiêu 

cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ, 

quần chúng nhân dân.  

- Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; Tạm dừng việc tổ chức các cuộc 

lễ đông người như lễ Phật đản, an cư kiết hạ, lễ dâng hoa Đức Mẹ…tại các cơ sở 

tôn giáo theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và thành phố đồng thời hướng 

dẫn tín đồ thực hành nghi lễ trực tuyến tại các trang thông tin điện tử đã đăng ký 

của các tổ chức tôn giáo theo đúng yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). 



- Xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi: tuyên truyền, phổ biến thông 

tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong dư luận nhân dân; 

hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín, dị đoan và hành vi lợi dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. 

- Cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 của các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về 

nguồn gốc, giáo lý và tính hợp pháp của tôn giáo đó để trục lợi.  

- Tiếp tục kêu gọi và biểu dương các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức 

việc, tín đồ đồng hành với chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch Covid- 

19, phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo đóng góp thiết thực 

trong công tác phòng, chống dịch. 

- Tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ 

ở địa phương tham gia đầy đủ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng hướng dẫn của 

các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại.  

- Ngay sau khi có thông báo hết dịch bệnh Covid-19 sớm đưa các hoạt 

động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định 

của pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại 

tư gia nhằm biến nhà riêng thành nơi thờ tự. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu UBND các phường, xã và các đơn vị 

có liên quan thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình tổ chức thực hiện 

nếu phát sinh vấn đề phức tạp, báo cáo kịp thời về UBND thành phố (qua phòng 

Nội vụ) để hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND thành phố; 

- PCT UBND thành phố (phụ trách tôn giáo); 

- BCĐ công tác tôn giáo thành phố; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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