
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-NV 

 

            Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2022 

V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm  

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại  

các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện 

 

                

            Kính gửi: 

            - Phòng Nội vụ huyện; 

                   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-UBND 

ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các 

biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, 

an toàn, tiết kiệm; 

Thực hiện Công văn số 301/VP-THNC ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 

giáo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; Công văn số 33/SNV-TN&TG ngày 

11/01/2022 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 

Để chuẩn bị tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 bảo 

đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; 

đồng thời tạo điều kiện ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã 

hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân trở lại tình trạng bình thường mới; 

UBND huyện đề nghị các cơ sở tín ngưỡng, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện một số nội dung về tăng cường các biện pháp bảo 

đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa 

bàn huyện như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn của Phòng Nội vụ tại văn 

bản số 1946/UBND-NV ngày 02/12/2021 về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng. Các cơ sở tín 

ngưỡng; cơ quan, đơn vị liên quan chủ động cập nhật về tình hình cấp độ dịch 

của huyện Đình Lập trên địa chỉ Website và thông báo của chính quyền các 

cấp để chủ động triển khai các biện pháp thích ứng phù hợp (Địa chỉ website: 

https://langson.gov.vn/en/danhgiacapdodichbenhcovid-19). 

https://langson.gov.vn/en/danhgiacapdodichbenhcovid-19


2 

 

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, quy chế văn hóa và nếp sống văn 

minh, không để diễn ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh ở 

các cơ sở thờ tự (như đốt vàng mã với số lượng lớn, dâng sao giải hạn…); 

các hoạt động lợi dụng, tuyên truyền, giao giảng kích động tụ tập đông 

người, gây rối trật tự công cộng. Các cơ sở tín ngưỡng có kế hoạch tổ chức 

các hoạt động tín ngưỡng phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thực hiện nghiêm Thông 

điệp 5K; rút ngắn thời gian và hạn chế số lượng người tham dự các hoạt 

động tín ngưỡng và lễ hội tín ngưỡng; khuyến khích tổ chức bằng hình thức 

trực tuyến. 

3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình tín ngưỡng, tôn giáo 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần gửi về UBND huyện qua 

Phòng Nội vụ trong ngày 04/02/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ (Bản 

mềm gửi theo địa chỉ Gmail: noivudl@gmail.com). Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ huyện) để được phối hợp thực hiện.  

UBND huyện đề nghị Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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