
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LỘC 
 

         Số             /UBND-NV 
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             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Vĩnh Lộc, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 

     Kính gửi:  

 

 

- Linh mục quản xứ các giáo xứ trên địa bàn huyện; 

- Sư trụ trì các chùa trên địa bàn huyện.  

 

       Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến rất phức tạp, đã xuất 

hiện nhiều chùm ca bệnh, nhiều ổ dịch chưa xác định rõ nguồn gốc lây nhiễm với 

nhiều chủng mới, khó kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành phố. Trên địa bàn tỉnh ta từ 

ngày 29/4/2021 đến 06/5/2021 bước đầu đã giám sát, điều tra, truy vết phát hiện 

183 đối tượng F1, 1105 đối tượng F2 đã và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đặc 

biệt, ngày 06/5/2021 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 01 bệnh nhân nhiễm SARS-

CoV2 (đã được chuyển điều trị tại bệnh viện nhiệt đới Trung ương) vì vậy nguy cơ 

lây nhiễm trong công đồng trên địa bàn tỉnh là rất cao. 

Trong thời gian tới, các tôn giáo trên địa bàn huyện sẽ diễn ra một số hoạt 

động tôn giáo quan trọng như: Lễ Phật đản và An cư kiết hạ của Giáo hội Phật 

giáo; Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ Maria của Giáo Công giáo ...  đây là các hoạt động 

tôn giáo tập trung đông chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tham gia, tiềm 

ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.  

Để tăng cường kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn 

huyện Vĩnh Lộc, UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị Linh mục quản xứ các giáo xứ, 

Sư trụ trì các chùa trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 

tín đồ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về phòng, chống dịch theo tinh thần 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Y tế và 

chính quyền địa phương. Chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến dịch 

bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, không tuyên truyền, phổ biến những sai lệch về tình hình dịch bệnh, tránh 

gây tâm lý hoang mang cho tín đồ và nhân dân. 

2. Tạm dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người; các hoạt động tôn 

giáo quy mô cấp huyện, cấp xã. Đối với vùng có dịch, dừng sinh hoạt tôn giáo tập 

trung cho đến khi chính quyền có thông báo mới. 

Đối với các hoạt động tôn giáo thường kỳ, trong trường hợp thật sự cần 

thiết, bắt buộc phải tổ chức thì chỉ tổ chức nội bộ và hạn chế tối đa số lượng người 

tham gia, đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

trong đó thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử 

khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế); vận động, khuyến 



khích tín đồ sinh hoạt tôn giáo tại gia đình; xem xét, cân nhắc việc áp dụng các 

hình thức sinh hoạt tôn giáo, thuyết pháp, giảng lễ trực tuyến qua mạng Internet 

ghoặc các hình thức phù hợp khác để phục vụ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo 

của tín đồ trong thời gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. 

 UBND huyện đề nghị các Linh mục quản xứ các giáo xứ; Sư trụ trì các chùa 

trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc quan tâm hướng dẫn cho chức sắc, chức việc và tín 

đồ nghiêm túc thực hiện, góp phần ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc./.  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Huyện ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/cáo); 

- Công an huyện; 

- BCĐ chương trình phối hợp công tác tôn giáo; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

                    KT. CHỦ TỊCH 

                     PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

  

 

 

                     Nguyễn Văn Tâm 
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