ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6972 /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 nhân
dịp 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.

Nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ Giáng sinh năm 2021 an toàn, đúng quy
định trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương
và vẫn còn nguy cơ lây nhiễm trong các hoạt động có tập trung đông người trên địa
bàn tỉnh. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 378TB/TU ngày 22/12/2021 về việc tổ chức lễ Giáng sinh năm 2021;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. 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 tăng cường áp dụng thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức các hoạt động mừng lễ Giáng sinh;
Theo đó:
- Hướng dẫn các Giáo xứ, Chi hội (Hội thánh) và nhóm sinh hoạt tôn giáo
trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động mừng lễ Giáng sinh tại các cơ sở tôn
giáo, điểm nhóm tôn giáo phù hợp với Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày
11/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương,
đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát, kiểm soát việc tổ chức các hoạt động mừng lễ Giáng sinh thực hiện
công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Tuyên truyền, vận động các Giáo xứ, Chi hội (Hội thánh) Tin lành,
nhóm sinh hoạt tôn giáo và bà con tín đồ thực hiện nghiêm quy định, biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19; Nhất là quy định 5K, giảm tối đa thời lượng các
chương trình mừng lễ Giáng sinh, chỉ tập trung tổ chức lễ, đặc biệt là hạn chế số
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lượng người tham gia các hoạt động mừng lễ - tùy theo tình hình thực tế, có thể
giảm số lượng tối đa theo Kế hoạch 6744/KH-UBND nêu trên của Ủy ban nhân
dân tỉnh.
- Khuyến khích phụ trách các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm ứng dụng công
nghệ thông tin, tổ chức lễ trực tuyến.
2. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố thường xuyên thông tin về tình hình, cấp độ dịch trên từng
địa bàn trước, trong thời gian tổ chức lễ Giáng sinh và thông tin rộng rãi để các
Giáo xứ, Chi hội (Hội thánh) Tin lành, nhóm sinh hoạt tôn giáo và bà con tín đồ
cập nhật kịp thời và thực hiện đúng các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19 theo cấp độ/khu vực.
3. Giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các Giáo xứ,
Chi hội (Hội thánh) Tin lành và Phụ trách các nhóm sinh hoạt tôn giáo trên địa
bàn tỉnh thực hiện đúng theo nội dung tại Công văn này. Đồng thời, tham mưu
UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực tỉnh ủy theo quy định.
Đối với các nội dung khác có liên quan, tiếp tục thực hiện theo Công văn số
6751/UBND-VXNV ngày 12/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- 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;
- Lưu: VT, VXNV. PD
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