
 

 

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 4  năm 2021 

V/v công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong dịp Tết Ramưwan 

năm 2021 của đồng bào Chăm 

 

 
                           Kính gửi:  

                                           - Các Sở: Y tế, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

                                           - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Tết Ramưwan năm 2021 của đồng bào Chăm theo đạo Bàni và Islam 

trong tỉnh được tổ chức trong các ngày 11, 12, 13 tháng 4 năm 2021. Sau Tết 

Ramưwan, các vị chức sắc, chức việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo nhân dịp 

tháng Tịnh chay tại các chùa Bàni và thánh đường Islam trong tỉnh; thời gian 

thực hiện đến hết ngày 14/5/2021. 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh trong dịp Tết Ramưwan và tháng Tịnh chay năm 2021; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở ngành, các địa phương theo chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì,  phối hợp với  UBND các huyện, thành phố triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Ramưwan và 

trong tháng Tịnh chay tại các chùa Bàni, thánh đường Islam trên địa bàn tỉnh theo 

quy định. 

2. Giao Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) triển khai đến Hội đồng Sư cả Hồi 

giáo Bàni, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam, Ban Phong tục các chùa Bàni, 

Ban Hakem các thánh đường để tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và bà 

con tín đồ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của cơ quan chức năng. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường vận động, yêu cầu chức 

sắc, chức việc và  bà con tín đồ Bàni, Islam thực hiện nghiêm các các quy định về 

phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng khi thực hiện nghi lễ tảo 

mộ tại các nghĩa trang của người Chăm Bàni và các nghi lễ tôn giáo trong dịp Tết 

Ramưwan, trong thánh Tịnh chay tại các chùa Bàni, thánh đường Islam trên địa bàn 

quản lý. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Đoàn thể chính trị- xã hội tiếp 

tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân, đoàn viên, hội viên là tín đồ tôn giáo Bàni và Islam thực hiện nghiêm 
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công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhân dịp Tết Ramưwan và trong tháng 

Tịnh chay năm 2021. 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành 

phố theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tham mưu kịp thời cho 

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Ramưwan 

và trong tháng Tịnh chay năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo kết quả 

cho Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- UBMTTQViệt Nam tỉnh; 

- Các Đoàn thể CT-XH cấp tỉnh; 

- Đài PT&TH, Báo Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ,  

- Lưu: VT, VXNV. PD 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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