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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 33/SVN-TN&TG, ngày 11/02/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn 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 trên địa 

bàn huyện bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và 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. Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tín ngưỡng, tôn 

giáo và bà con giáo dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đồng thời phổ biến 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, bà con giáo dân của cấp mình 

như sau: 

1. Ủy ban nhân các xã, thị trấn thường xuyên rà soát và nắm chắc tình 

hình hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và chủ động thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm thông điệp 

5K. 

2. Quản lý chặt chẽ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của 

pháp luật. Quan tâm thăm hỏi, động viên các bà con giáo dân, tín đồ các tôn 

giáo 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.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng có 

kế hoạch tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 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, tôn giáo và lễ hội tín ngưỡng, tôn 

giáo; khuyến khích tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 
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(Có văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ gửi kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

túc các nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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