ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10457 /UBND-VX3

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19, trong việc cưới,
việc tang trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thành phố;

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh
và UBND tỉnh đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch, bệnh
Covid-19, trong đó đã chỉ đạo, chấn chỉnh việc tổ chức việc cưới, việc tang trên địa
bàn tỉnh, cụ thể: Văn bản số 10108/CV-BCĐ ngày 13/11/2021 của Ban Chỉ đạo
công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh V/v thực hiện Thông báo số 501-TB/TU
ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Văn bản số 10400/CV-BCĐ ngày
23/11/2021 của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh V/v thực
hiện Thông báo số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bên cạnh
đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản, cụ thể: Hướng dẫn số
561/HD-SVHTTDL ngày 10/5/2021 Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19, tại
đám cưới, đám tang trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 984/SVHTTDL-QLGĐ&NSVH
ngày 03/8/2021 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong việc
tang. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều chính quyền địa phương chỉ đạo thực
hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong việc cưới, việc tang chưa tốt, còn chủ
quan, lơ là để tình trạng đám cưới, đám tang trên địa bàn còn tập trung đông người,
làm lây nhiễm Covid -19 trong cộng đồng. Nhằm thực hiện nghiêm các quy định
về phòng chống dịch bệnh Covid- 19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. UBND các huyện thành phố, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các
hoạt động tập trung đông người, đặc biệt tại các đám cưới, đám tang theo phương
châm linh hoạt, thích ứng, an toàn, hiệu quả theo từng cấp độ dịch cho phù hợp thực
tế ở địa phương theo Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 về việc tăng
cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19”; chỉ đạo UBND, BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19
cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức việc cưới, việc tang trên địa

bàn quản lý; xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc cưới, việc tang, nhằm tạo chuyển biến cơ
bản trong thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền,
vận động cán bộ, nhân dân thực hiện nghiêm Nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang để việc phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.
2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có hướng dẫn cụ thể, chi
tiết về tổ chức việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh, trong thời điểm dịch Covid19 đang có diễn biến phức tạp; Tăng cường thanh tra, phát hiện xử lý, đề xuất xử
lý các trường hợp vị phạm theo thẩm quyền; Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền; Công khai các
trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề xuất xử lý các
trường hợp làm lây nhiễm Covid-19, theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh
truyền nhiễm./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như kg;
- CV: VX3; VT.
(Hb)
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