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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Thiệu Hóa, ngày        tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 137/HD-SVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động lễ hội; việc 

cưới, việc tang; liên hoan, tảo mộ, mừng thọ trên địa bàn huyện đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 

của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 

31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện 

số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của 

SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị số 01/CTUBND ngày 06/01/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 

Công văn số 58/BVHTTDL-VHCS ngày 07/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn của UBND huyện 

trong phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.  

2. Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; các hoạt động tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự 

 - Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa;  

 - Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, trên đài truyền thanh huyện, 

xã, thị trấn, tờ rơi, loa phát thanh của di tích, xe tuyên truyền lưu động để người dân 

biết về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19 và việc tạm dừng tổ chức hoạt 

động lễ hội.  



2 

 

- Các hoạt động tín ngưỡng, thờ tự tại các điểm di tích:  

Trong trường hợp Nhân dân và du khách đến tham quan, thực hiện nhu cầu tín 

ngưỡng đầu xuân tại các điểm di tích, các cấp chính quyền địa phương nơi có di tích 

xây dựng phương án tổ chức cho du khách thực hành tín ngưỡng với số lượng người 

phù hợp theo quy định tại Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh, đảm bảo nguyên tắc: Không tập trung quá 20 người trong cùng một 

thời điểm và không gian thờ tự và tuân thủ nghiêm 5K; đảm bảo 100% du khách đến 

thực hành tín ngưỡng đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi 

bệnh Covid-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ; những 

người thuộc diện cách ly/theo dõi sức khỏe/có triệu chứng nghi ngờ Covid-19 không 

tiếp nhận tham gia hoạt động tín ngưỡng thờ tự tại di tích; trường hợp đặc biệt, nếu 

tổ chức hoạt động thực hành tín ngưỡng đầu xuân tại các di tích với số lượng trên 20 

người, phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện quyết định.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch (phun thuốc khử trùng, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, thường 

xuyên vệ sinh khử khuẩn trong khu vực thờ tự…) tại các điểm di tích, danh thắng trên 

địa bàn, kịp thời có chấn chỉnh, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại di tích, danh thắng trên địa bàn.  

- Tại các điểm di tích, danh thắng cần có bảng biển hướng dẫn về nội dung 

khuyến cáo của Bộ Y tế, Sở Y tế đối với việc phòng chống dịch bệnh Covid -19; 

thông báo số điện thoại đường dây nóng cần hỗ trợ, báo cáo tình hình dịch bệnh theo 

quy định.  

3. Về tổ chức đám cưới 

 Người dân chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, thời gian tổ chức lễ cưới không 

quá 3 ngày, không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm; đảm bảo 100% 

người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời phải 

báo cáo, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dưới 

sự giám sát của Chính quyền địa phương và tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình tham 

dự. Những người thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe hoặc có biểu hiện nghi ngờ 

nhiễm Covid-19 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…) 

không tham dự đám cưới.  

4. Về tổ chức đám tang 

Không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm, mỗi đoàn viếng 

không quá 5 người, không tổ chức ăn uống tại lễ tang, đảm bảo 100% người tham 

gia đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và 

có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời phải báo cáo, cam 
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kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự giám sát 

của Chính quyền địa phương và tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình tham dự. Những 

người thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-

CoV-2 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…) không 

tham dự đám tang.  

5. Các hoạt động liên hoan, mừng thọ, tảo mộ 

Các cấp chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn cần thực hiện 

các giải pháp vận động người dân hạn chế tổ chức liên hoan, gặp mặt, giao lưu, tất 

niên, mừng thọ và các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn theo 

khuyến cáo của ngành y tế; tuyên truyền vận động người dân nâng cao, phát huy vai 

trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức của 

mỗi cá nhân trong tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tham 

gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho gia đình, 

bản thân, cộng đồng.  

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của 

Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân 

tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong di tích phù hợp với truyền thống, đảm bảo 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hạn chế đốt đồ mã, vàng mã. Các cấp chính 

quyền địa phương cần có biện pháp triển khai, quán triệt tới Ban quản lý di tích, sư 

trụ trì, thủ từ, người trực tiếp quản lý và thực hành nghi lễ tại các cơ sở thờ tự, đền, 

phủ, chùa về việc không được thực hành những nghi thức có tính chất lệch lạc, 

thương mại hóa, không đúng với bản chất tín ngưỡng của người Việt trong các hoạt 

động tín ngưỡng tâm linh nhằm từng bước chuyển biến nhận thức, hướng hoạt động 

tín ngưỡng đảm bảo văn minh, lành mạnh, giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa 

dân tộc.  

7. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyến huyện; chỉ đạo các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình 

hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du 

khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các di tích về các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế Thanh Hoá.  

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo vui tươi, lành mạnh, 

phù hợp với thuần phong, mỹ tục và tập quán của các địa phương; kịp thời ngăn chặn 

và xử lý nghiêm các hành vi, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích để trục lợi, kích 

động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để các đối tượng 
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lợi dụng để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan, trái với 

thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.  

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt 

nội dung trên, kịp thời báo cáo kết quả và các vấn đề phát sinh về UBND huyện 

(Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hoàng Văn Lực 
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