
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VHTT         Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2020 
 

V/v đề nghị các Đình và nơi thờ tự 

không tổ chức các nghi lễ và hoạt 

động có tập trung đông người 

 

         Kính gửi: UBND các xã: Bính Xá, Cường Lợi, Đình Lập; UBND thị trấn 

Đình Lập, thị trấn Nông trường Thái Bình. 

 

Thực hiện Công văn số 275/UBND-KGVX, ngày 26/3/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi 

lễ và hoạt động có tập trung đông người. 

Trong thời gian vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ và 

UBND tỉnh, các cấp các ngành đã nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao trong việc 

thực hiện công tác phòng, chống dịch và đã đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, 

trên địa bàn huyện, việc hạn chế tập trung đông người chưa được thực hiện triệt 

để, đặc biệt việc thắp hương tại đình, nơi thờ tự trên địa bàn huyện vẫn tổ chức 

các hoạt động đông người, gây khó khăn, phức tạp trong công tác phòng chống 

dịch Covid-19. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Đề nghị UBND các xã: Bính Xá, Cường Lợi, Đình Lập; UBND thị trấn 

Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình có trách nhiệm chỉ đạo các ban quản 

lý các Đình và nơi thờ tự trên địa bàn không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có 

tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 

số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền địa 

phương nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.  

2. Yêu cầu các đơn vị trên theo chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn được 

giao quản lý, có trách nhiệm theo dõi, tuyên truyền thực hiện nghiêm các nội 

dung trên; nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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