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  Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm 
soát. Theo quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh Covid-19” ban hành kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ kèm theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 

12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì tỉnh Trà Vinh đang ở cấp độ 2, nguy cơ 
trung bình. 

Thực hiện Công văn số 5206/BNV-TGCP ngày 15/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
trong tình hình mới và Công văn số 5540/UBND-KGVX ngày 22/10/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
chỉ đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đứng đầu cơ sở tôn 
giáo, đại điện cơ sở tín ngưỡng và đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và điểm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung: Được hoạt động tôn giáo, có kế hoạch và chịu trách 
nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ 
quy định 5K. 

- Đối với các hoạt động lễ nghi tôn giáo tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín 
ngưỡng, địa điểm hợp pháp được thực hiện nhưng không quá 30 người trong cùng 

một thời điểm, người tham gia phải đã được tiêm đầy đủ 02 liều vắc xin phòng 
Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ 

liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi thứ 2 đã tiêm đủ 14 ngày); 
người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm 

tham gia hoạt động hoặc người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 
trong vòng 72 giờ.  



2 

- Tuân thủ các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định tại Công văn số 
5206/BNV-TGPC ngày 15/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đính kèm). 

Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này; trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc, phát sinh, đề nghị báo cáo Sở Nội vụ (qua Ban Tôn giáo) để được 
hướng dẫn giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 
- BTT UBMTTQVN tỉnh; 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Công an tỉnh; 
- Giám đốc Sở; 
- Sở Y tế; 
- CQ TC-NV các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, TG. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Bùi Thành Thương 
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