
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn 

chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động 

mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực tínngưỡng, tôn giáo 

 

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 

  Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 563/STTTT-TTBCXB ngày 08 tháng 4 năm 2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác 

phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, 

trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tínn gưỡng, tôn giáo. Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, chính quyền ở địa phương 

tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng tập trung đông người để phòng chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao cảnh giác và tăng 

cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt 

động lôi kéo, kích động tập trung đông người của các tà đạo, đạo lạ (nếu có). 

2. Xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi: tuyên truyền, phổ biến các 

thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh 

để hoạt động mê tín dị đoan và hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 

để trục lợi. 

3. Cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 của các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về 

nguồn gốc, giáo lý và tính hợp pháp của tôn giáo đó. Trường hợp nghi ngờ, yêu 

cầu cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phối hợp với các cơ quan 

liên quan của địa phương thẩm định, đề xuất nhằm đảm bảo vừa huy động được 

các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng chống dịch vừa tránh sự lợi dụng 

của "tà giáo". 

4. Ngay sau khi hết dịch bệnh Covid-19, sớm đưa các hoạt động tín 

ngưỡng thuần túy, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của pháp luật, 

ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng tại tư gia nhằm biến nhà 

riêng thành nơi thờ tự. 
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Yêu cầu phòng Văn hoá và Thông tin đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên 

quan tuyên truyền các nội dung nêu trên./. 

Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông 

tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục văn bản chỉ đạo điều hành). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 

 

 

 

http://stttt.langson.gov.vn/
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