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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trong tổ chức các hoạt động tôn
giáo, tín ngưỡng trên địa bàn

Kính gửi:
- Công an huyện Nghi Xuân;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các Giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện;
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện.
Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc diễn
biến phức tạp với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày, nhiều khu vực phải thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; các cơ sở y tế
điều trị Covid-19 tại nhiều địa phương quá tải... Nhưng với quyết tâm cao nhất,
cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân và đồng bào có đạo đang tập
trung, chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Các chức sắc, chức việc,
tín đồ và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã tự giác thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19, tích cực huy động đồng bào có đạo không
ngại khó khăn, tham gia ủng hộ, đóng góp chia sẻ tài lực, vật lực...dành cho các
đối tượng khó khăn, các vùng cách ly, các lực lượng trong tuyến đầu phòng
chống dịch. Những nghĩa cử cao đẹp tình đoàn kết yêu thương và tấm lòng thiện
nguyện được chính quyền và nhân dân rất trân trọng, đã lan tỏa tinh thần bác ái,
nhân văn của các tôn giáo trong đời sống xã hội.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Số
lượng người dân từ các vùng dịch về trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện
Nghi Xuân nói riêng ngày càng nhiều; hàng ngày số lượng người từ vùng dịch về
tương đối nhiều, các đối tượng này rất có khả năng mang theo các mầm bệnh
Virus Covid-19. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này, biến chủng
Virus mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm và khó lường nên công tác truy
vết, khoanh vùng, dập dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó nguy cơ phát sinh
và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn ngày càng lớn.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Ban Tôn giáo Chính phủ và
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng Công an
huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa
bàn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc Văn bản số 4901/UBND-VX1 ngày 30/7/2021 của
Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể : ‘‘Các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được
phép tổ chức các hoạt động cần thiết với số lượng không quá 50 người và phải

2
thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các
trường hợp ho, sốt... hoặc đang trong thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà
tuyệt đối không được tham dự; bố trí chỗ ngồi giãn cách tối thiểu 2m; trước và
sau khi tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng phải phun khử khuẩn hội trường,
địa điểm tổ chức hoạt động; những người tham gia phải đeo khẩu trang trong suốt
thời gian tham gia hoạt động và sát khuẩn tay; không tổ chức ăn uống tập trung.
Thông báo với chính quyền, cơ quan y tế địa phương trước khi tổ chức hoạt động
để theo dõi, giám sát chặt chẽ và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xẩy ra
lây lan dịch bệnh khi tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng’’.
2. Tiếp tục khuyến khích các chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn
giáo, tín ngưỡng thực hiện các sinh hoạt tôn giáo theo hình thức online, trực
tuyến; tuyên truyền, cập nhập thông tin trên các trang truyền thông của giáo xứ,
giáo họ, cộng đồng tôn giáo về tình hình và quy định phòng, chống dịch Covid19 từ các nguồn tin chính thống, nâng cao ý thức phòng chống dịch của chức sắc,
chức việc, tín đồ và nhân dân; phối hợp với chính quyền khảo sát, lựa chọn các
cơ sở tôn giáo phù hợp để sử dụng làm điểm cách ly y tế.
3. Tổ xử lý vi phạm hành chính về phòng chống Covid-19, thành viên
BCĐ Phòng, chống dịch huyện Nghi Xuân; Công an huyện phối hợp với các
phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tham mưu
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là không chấp hành các biện pháp
phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, không khai báo hoặc khai
báo y tế không trung thực, không chấp hành các biện pháp cách ly y tế theo quy
định; bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ dân cư, truy vết phát hiện nhanh các
trường hợp liên quan đến dịch bệnh. Trường hợp phát hiện các vi phạm có dấu
hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy
định, công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng các điển hình tốt.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt
đối không được lơ là, chủ quan, bị động trước diễn biến tình hình dịch bệnh;
đồng thời tuyên truyền vận động các công dân từ vùng dịch về phải khai báo y tế
đầy đủ, trung thực và kịp thời theo quy định. Tuyên truyền, vận động để các chức
sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo, bà con giáo dân nắm vững và thực
hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch, đồng hành cùng các cấp, các ngành
ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Lưu: VT, NV.
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