
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

Số:223/UBND-KGVX 

V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các sự kiện 

dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2021 

   

         Kính gửi:  

       - Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

                                                - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
    

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn diễn 

biến phức tạp, đặc biệt tại một số tỉnh trên nước bạn Campuchia sau “Sự kiện 

cộng đồng ngày 20/2/2021”; để chủ động đề phòng ngăn chặn, hạn chế tối đa 

nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào An Giang; đồng thời bảo vệ an toàn cuộc 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

vào ngày 23/5/2021; trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các sự kiện, 

Lễ trọng của các dân tộc, tôn giáo như: Lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành 

(ngày 04/4/2021), Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer (từ ngày 14/4 

đến ngày 16/4/2021), tháng Ramadan của Cộng đồng dân tộc Chăm (từ ngày 

13/4 đến ngày 12/5/2021), Lễ Phật đản của Phật giáo (ngày 26/5/2021 nhằm 

Mùng 15/4 Âl), Lễ khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ngày 14/6/2021 

nhằm Mùng 05/5 Âl), Lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (ngày 27/6/2021 

nhằm Mùng 18/5 Âl). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, yêu cầu 

các tổ chức tôn giáo phải tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Trung ương và của tỉnh, nhất là nội dung theo Thông báo số 111/TB-VPUBND 

ngày 28/02/2021, Thông báo số 119/TB-VPUBD ngày 04/3/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế; bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, 

khi tổ chức phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

Vận động chức sắc, chức việc, người có đạo nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm về phòng dịch; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, 

tuyên truyền vận động tín đồ có thân nhân ở nước ngoài, các tín đồ từ các địa 

phương khác hạn chế di chuyển về địa phương (tỉnh An Giang), nên ổn định, 

tham gia các hoạt động lễ hội dân tộc, tín ngưỡng - tôn giáo tại nơi cư trú.  

2. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và 

địa phương hướng dẫn các tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc Lễ tôn giáo 

đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến 

chương các tổ chức tôn giáo; áp dụng triệt để giải pháp 5K, hạn chế tối đa việc 



tập trung đông người; giảm quy mô, tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo 

và chức sắc, chức việc, người có đạo thực hiện tốt chủ trương và giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy đinh. 

3. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương 

hỗ trợ và hướng dẫn đồng bào dân tộc (Khmer, Chăm…) trong tổ chức Lễ, Tết 

dân tộc đảm bảo trên tinh thần tinh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện 

pháp biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tiếp tục 

tăng cường tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và chủ trương của địa phương về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19.  

4. Sở Y tế phối hợp với Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các địa phương 

hướng dẫn các cơ sở tôn giáo khi tổ chức Lễ phải thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, nhất là việc thực hiện nghiêm giải 

pháp 5K trong công tác phòng, chống dịch. 

5. Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và địa phương 

theo dõi, nắm tình hình những người đi về từ vùng có dịch tham dự Lễ hội các 

tôn giáo, Tết dân tộc tại các địa phương để thực hiện khai báo y tế và đưa đi 

cách ly theo quy định. 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biên giới tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ 24/24 các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường mòn, lối 

mở; không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhằm ngăn 

chặn các trường hợp về tham dự Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc 

Khmer và tháng Ramadan của dân tộc Chăm. 

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình 

tại địa phương để xem xét, thống nhất với các tôn giáo về quy mô tổ chức Lễ 

hội, sự kiện tôn giáo, Tết của đồng bào dân tộc đảm bảo các biện pháp về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 

trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc nội 

dung Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- VP. Chính phủ (để b/c); 

- TT. TU, UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh ; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo VP. TU, UBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 



 
 

 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-22T15:40:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




