
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-NC 

 

     Kon Tum, ngày       tháng       năm  

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở 

tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Triển khai Văn bản số 624/TGCP-TL ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ban 

Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương tiếp tục triển khai một số 

nội dung, cụ thể như sau: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống 

dịch Covid-19 cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo tín 

ngưỡng, tôn giáo theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của 

Bộ Y tế và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chỉ đạo rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (nhất là địa điểm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung của các tổ chức chưa được Nhà nước công nhận tổ chức 

tôn giáo, cấp đăng ký hoạt động tôn giáo) có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: phân 

công lực lượng đến từng địa bàn trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, gặp gỡ 

chức sắc lãnh đạo từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung tuyên truyền, vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo 

tập trung và treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức 

việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắc-

xin phòng Covid-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn 

kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phát động. Kịp thời động viên, biểu dương các tổ chức, cá nhân 

tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống 

dịch; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi tổ 

chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng không tuân thủ các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn 

bản số 1621/UBND-NC ngày 20 tháng 5 năm 2021 về nâng cao hiệu quả công 
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tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh và các văn bản liên quan. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện: Kon Rẫy, Đăk Glei, Kon Plông và 

thành phố Kon Tum kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các cơ 

sở tôn giáo tự ý tập trung đông người để sinh hoạt tôn giáo không đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Báo cáo số 41/BC-BTG ngày 26 

tháng 5 năm 2021 của Ban Tôn giáo tỉnh(1); báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các 

đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nội dung trên; trong quá trình triển khai 

thực hiện, trường hợp có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền xử lý, kịp thời báo 

cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, NC-NĐB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

     

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm    

                                           
1 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị các tổ chức tôn giáo tạm dừng tổ 

chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội tập trung đông người đến khi có thông báo tiếp theo để đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch. Tuy nhiên, tại một số giáo xứ, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh vẫn tự ý tập trung đông người 

để tổ chức lễ, cụ thể: ngày 22 tháng 5 năm 2021, Giáo xứ Kon Xơm Lũh (xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) tổ 

chức lễ với sự tham dự của khoảng 175 thiếu nhi và 300 người; tại Nhà thờ Kon Rờ Bàng (xã Vinh Quang, 

thành phố Kon Tum) tổ chức lễ với sự tham dự của khoảng 200 người; ngày 23 tháng 5 năm 2021, Giáo xứ 

Đăk Giấc (xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei) tổ chức lễ với sự tham gia của 400 người; tại khu vực bức tượng 

Đức mẹ Măng Đen (huyện Kon Plông) tổ chức cầu nguyện với sự tham gia của 150 người. 
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