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Số:       /UBND- NV 

V/v tổ chức các hoạt động tôn 

giáo, tín ngưỡng tại thời điểm 

dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra 

  TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

     
      

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
     

 

Thưc̣ hiêṇ Công điêṇ số 02/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Laṇg Sơn về viêc̣ tăng cường các biêṇ pháp phòng, chống dic̣h 

bêṇh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công 

văn số 80/SNV-TG ngày 01/02/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ 

tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại thời điểm dic̣h bêṇh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; 

Trước diễn biến nhanh chóng, khó lường của dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra, để haṇ chế tình traṇg tâp̣ 

trung đông người, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn 

vị liên quan và UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung, cụ thể 

như sau: 

Thực hiện đầy đủ các nội dung tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 

31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra;  

Taṃ dừng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, các lê  ̃hôị truyền thống, 

taṃ dừng tổ chức khai mac̣ các lễ hôị xuân, các hoaṭ đôṇg văn hóa văn nghê ̣

gắn với hoaṭ đôṇg lê  ̃ hôị trên điạ bàn, không tổ chức các hoaṭ đôṇg tu  ̣ tâp̣ 

đông người tham gia trên điạ bàn quản lý, giảm quy mô của các nghi lễ để 

haṇ chế viêc̣ tâp̣ trung đông người. 

 UBND các phường, xã cần quán triêṭ các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

không thưc̣ hiêṇ các lê  ̃nghi tôn giáo, tín ngưỡng thu hút đông đảo Nhân dân 

và du khách tham gia. Thưc̣ hiêṇ tuyên truyền về các biêṇ pháp phòng, 

chống dic̣h bêṇh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây 

ra. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, rửa tay 

bằng xà phòng, sử dụng chất sát trùng; thường xuyên theo dõi nắm tình dịch 

bệnh tại các cơ sở và phối hợp với các cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp 

thời. 
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Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên 

quan; Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- CT, PCT UBNDTP; 

- Ban Dân vận Thành uỷ; 

- Uỷ ban MTTQ TP; 

- Công an TP; 

- Phòng Nội vụ (3b); 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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