
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VXNV Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2021 

V/v Giáo hội Công giáo 

và Tin lành tổ chức lễ 

Giáng sinh năm 2021 
 

                                Kính gửi: 

                                                - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

                                                - Các Sở ngành; 

                                                - Các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh;  

                                                - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Lễ Giáng sinh được tổ chức vào đêm 24 và ngày 25 tháng 12 hằng năm là 

một trong những lễ trọng của Giáo hội Công giáo và Tin lành. 
  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Giáo xứ Công giáo, Chi hội (Hội 

thánh) Tin lành, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các vị chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành, bà con tín đồ theo đạo Công giáo và Tin lành trong tỉnh tổ chức lễ 

Giáng sinh năm 2021 an toàn, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở ngành có liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển 

khai và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-

xã hội cấp tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

 1. Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp: 

- Nắm bắt thông tin việc tổ chức lễ Giáng sinh tại các Giáo xứ Công giáo, 

Chi hội (Hội thánh) Tin lành và các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để chủ 

động hướng dẫn người phụ trách các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm có kế hoạch tổ 

chức lễ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phù hợp với tình hình, 

cấp độ dịch Covid-19 được cơ quan chức năng công bố tại địa phương; Thực 

hiện đúng chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và 

quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; tùy theo tình hình thực tế, chủ động giảm 

quy mô, thời gian và số lượng người (theo quy định) tham gia lễ tập trung tại các 

vùng dịch đang ở cấp độ 2, 3; tổ chức lễ trong phạm vi nội bộ từng cơ sở, điểm 

nhóm ở các vùng dịch đang ở cấp độ 1; không tổ chức các hoạt động mừng lễ có 

tập trung tại các vùng dịch đang ở cấp độ 4.  
 

- Khuyến khích phụ trách các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm áp dụng công 

nghệ thông tin trong việc tổ chức các hoạt động mừng lễ; tuyệt đối không để xảy 
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ra việc lây lan dịch Covid-19 do chủ quan trong tổ chức các hoạt động mừng lễ 

Giáng sinh.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và lập kế hoạch 

kiểm tra phụ trách các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm trong việc tổ chức các hoạt 

động mừng lễ Giáng sinh đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, chính quyền địa 

phương và chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở đảm trách theo quy định. 

- Vận động phụ trách các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm thực hiện treo cờ Tổ 

quốc trong dịp lễ Giáng sinh theo quy định.  

- Rà soát các vụ việc liên quan đến Công giáo và Tin lành tại địa phương, 

giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, 

đúng quy định để động viên chức sắc, chức việc và bà con tín đồ; kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng lễ Giáng sinh để tuyên truyền, xuyên 

tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kích động các 

hoạt động gây mất an ninh trật tự, vi phạm các quy định phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Tổ chức việc thăm hỏi, chúc mừng lễ Giáng sinh đảm bảo cân đối hài 

hòa giữa 2 tôn giáo; kết hợp chúc mừng lễ với việc biểu dương, khen thưởng 

(nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân tôn giáo tiêu biểu trong phòng, chống dịch 

Covid-19 và đóng góp cho an sinh xã hội; thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đối với 

các trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng chức năng và Công an các huyện, 

thành phố triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội trong thời gian tổ chức lễ Giáng sinh. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận đưa tin về người tốt 

việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

và bà con tín đồ đạo Công giáo và Tin lành trong tỉnh trong việc tham gia thực 

hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền và 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai, phát động. 

 4. Giao Sở Nội vụ đề xuất chương trình để lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng 

lễ Giáng sinh đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; đồng thời, tham mưu phối hợp khen thưởng kịp thời đối với các 

tổ chức, cá nhân tôn giáo tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

và đóng góp cho an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các Sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố chủ động triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn này; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố tổng hợp tình hình tổ chức lễ Giáng sinh tại địa 

phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 27/12/2021 để tổng tổng hợp, báo 

cáo Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) theo yêu cầu.  
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Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu nảy sinh vướng mắc, các Sở ngành, 

địa phương thông tin kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT Nguyễn Long Biên; 

- Các Ban: Dân vận, Nội chính Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Đài PT&TH, Báo Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, BTCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV. PD 

                                                                                       Nguyễn Long Biên 
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