
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-KGVX         Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021
V/v tăng cường công tác phòng,

chống dịch bệnh COVID-19 
trong hoạt động tín ngưỡng, 

tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

    Kính gửi: 
- Các Sở: Y tế, Nội vụ;
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó 
lường; đặc biệt, tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua phát hiện ổ dịch có liên quan 
đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng; Ban Tôn giáo Chính phủ có Công văn số 
624/TGCP-TL ngày 28/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, đề nghị các địa phương 
cần nâng cao hơn nữa mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trong sinh hoạt tín 
ngưỡng, tôn giáo, nhất là tại các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung thuộc các Hội 
thánh Tin Lành tại tư gia.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trong xã hội, cộng đồng dân cư; trong đó, có đồng bào 
các tôn giáo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

- Có kế hoạch hỗ trợ các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (treo băng rôn, biển cảnh báo, thông tin về dịch 
bệnh…) và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở tín 
ngưỡng, tôn giáo, các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa bàn mình quản lý.

- Vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực 
hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19” 
do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời động viên, 
khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương 
mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân tôn giáo, tín ngưỡng có hành vi không tuân thủ các 
biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng và 
UBND xã, phường, thị trấn phối hợp rà soát tình hình hoạt động của các điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung tại địa phương (nhất là các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
trái phép hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đăng ký hoạt động; hiện 
tượng cải gia vi tự, tịnh thất của Phật giáo; các điểm nhóm thuộc các hệ phái Tin 
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Lành chưa có tư cách pháp nhân hoặc chưa được cấp phép hoạt động tôn giáo; các 
điểm nhóm sinh hoạt tà đạo, đạo lạ, các hiện tượng tôn giáo mới; các điểm nhóm 
sinh hoạt tôn giáo tại các khu công nghiệp…); vận động, tuyên truyền, hướng dẫn 
việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, 
ngành liên quan phối hợp rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo 
tại địa phương có liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng hoặc có đi về từ 
vùng dịch để có phương án xử lý phù hợp.

- Đối với các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao, trong trường hợp cần 
thiết, chính quyền địa phương xem xét yêu cầu tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, 
tôn giáo tập trung nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất cho 
đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, an toàn cho người tham gia 
hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và cho toàn xã hội.

3. Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn 
trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, KGVX.
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TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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