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   Kính gửi:    

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                    - Người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 1856/UBND-

VX1 ngày 26/3/2020 về việc  triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới; để đảm bảo nghiêm túc việc phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu người đứng đầu các cơ 

sở tôn giáo trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện nghiêm các nội dung quan trọng sau: 

1. Người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện: 

- Dừng mọi hoạt động tập trung đông người liên quan đến các nghi lễ, tín 

ngưỡng tôn giáo. 

- Các chức sắc, chức việc tôn giáo tiếp tục hướng dẫn qua các hệ thống 

thông tin liên lạc đối với các tín đồ tôn giáo mình về việc tự nâng cao phòng 

chống dịch Covid-19 theo đúng khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ 

quan chuyên môn ở địa phương; tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, 

góp phần kiềm chế dịch Covid-19 không để lây lan trong cộng đồng dân cư; 

Phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Công điện khẩn số 04-CĐ/BCĐ, Công 

văn số 05-CV/BCĐ ngày 22/3/2020 và các Văn bản chỉ đạo của huyện. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Văn bản số 1856/UBND-VX1 ngày 

26/3/2020 của UBND tỉnh và nội dung giao tại Văn bản này. Xử lý nghiêm túc 

đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 

về việc thực hiện tại địa phương. 

Giao Trưởng phòng Nội vụ theo dõi việc thực hiện nghiêm các nội dung trên; 

tổng hợp, báo cáo tình hình về BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện. 

Việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang vào thời điểm khó khăn, phức 

tạp, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ sở tôn giáo phối hợp trách nhiệm và 

hiệu quả với chính quyền địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ chung, bảo vệ 

an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC COVID-19 tỉnh; 

- Ban Tôn giáo tỉnh; 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- BCĐ PC COVID-19 huyện; 

- BCĐ công tác tôn giáo huyện; 

- Phòng Y tế, Phòng Nội vụ 

- Lưu: VT, NV. 
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