
 

 

           UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO 

 TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG 

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
           

  

Số:         /BCĐ 
V/v tăng cường các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 về thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang. 

 

Đình Lập, ngày      tháng 4 năm 2020  

 

Kính gửi:    

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn  dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; 

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 303/BCĐ ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 về thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” huyện yêu cầu các ngành thành viên; Ban Chỉ đạo 

Phong trào các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

 2. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện nghiêm việc đeo 

khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người; hạn chế tập trung đông 

người trong thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám tang để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, các gia đình có 

lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức thì nên điều chỉnh thời gian tổ chức vào sau khi 

dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian mà 

không thể điều chỉnh được thì hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, vận động tổ chức trong 

phạm vi gia đình, hạn chế đông người, dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự 

lễ cưới, tiệc cưới. Đối với đám tang rút ngắn thời gian không để dài ngày và hạn 

chế tối đa quy mô; tuân thủ quy trình, biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid-

19. 

4. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện tuyên truyền, vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổ 



 

 

chức lễ cưới, tiệc cưới, đám tang của gia đình, người thân đảm bảo hạn chế tập 

trung đông người, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh hiện nay. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chủ động nắm bắt tình hình 

việc thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám tang trong bối cảnh đẩy mạnh công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc địa bàn quản lý; báo cáo kết quả thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời kỳ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 về phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện sau 

khi Trung ương công bố hết dịch bệnh Covid-19. 

 Đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện; Ban Chỉ đạo Phong 

trào các các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; B/c 

- Thường trực HĐND huyện;  

- UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và TT; 

- Lưu: VT. 

 

   TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 
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