
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-NV 
V/v tăng cường công tác QLNN về 

tín ngưỡng, tôn giáo sau Tết Nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: 

- Công an huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 1133/UBND-VX2 ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. UBND huyện đề nghị: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động 

nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo; kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng, tôn 

giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính gây phức tạp về an ninh trật tự; 

đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở 

tín ngưỡng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo chấp hành nghiêm 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-

19, khuyến cáo của Bộ Y tế, Văn bản số 416/BNV-TGCP ngày 29/01/2021 của Bộ 

Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong các cơ sở  tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh; không tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông 

người tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, kiên quyết không để xảy ra lây lan dịch 

Covid-19 trên địa bàn liên quan đến các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; kịp thời báo cáo UBND huyện, Huyện ủy 

các vụ việc phát sinh phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (nếu có). 

3. Công an huyện nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời báo cáo 

và đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật 

liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (nếu có)./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- CT&PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Phòng VH&TT; 

- Phòng VH - TT-TT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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