
            ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             HUYỆN ĐỨC THỌ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              Số:  1397 /UBND-TCNV                          Đức Thọ, ngày 06 tháng 6 năm 2021     

        V/v thực hiện một số nội dung cấp bách 

             trong phòng chống dịch Covid-19 
                      
                                Kính gửi:  
 

-  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban đoàn kết Công giáo huyện; 

- Ban Trị sự Phật giáo huyện; Nhà sư và Ban hộ tự các chùa; 

- Linh mục quản xứ: Đồng Cường, Nghĩa Yên, Kẻ Tùng, Thọ Ninh; 

- Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ. 

 

 Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 04 đến nay diễn biến hết sức phức tạp, 

trên địa bàn Hà Tĩnh đến ngày 06/6/2021 đã có 07 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thực 

hiên yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện Đức Thọ đã 

huy động tất cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện và chính nhờ sự  vào cuộc, ủng 

hộ của nhân dân trong công tác phòng dịch như khai báo y tế, truy vết tiếp xúc gần, 

sàng lọc các đối tượng nên đã phát hiện 09 người tiếp xúc gần (F1) kịp thời cách ly 

tập trung và 147 ca F2 cách ly tại nhà có sự giám sát của cộng đồng (tất cả đã được 

lấy mẫu dịch tễ để đưa đi xét nghiệm). Kết quả đạt được bước đầu này là nhờ sự chấp 

hành nghiêm túc theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế ( khẩu trang, khử khuẩn, khoảng 

cách, khai báo y tế, không tập trung đông người) của toàn thể nhân dân trong đó có 

phần đóng góp rất lớn của các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân của 

các tôn giáo trên địa bàn huyện. 
 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban tôn giáo Chính 

phủ đã có Văn bản số 674/TGCP ngày 04/6/2021; UBND tỉnh có Văn bản số 

3448/UBND-VX1 ngày 06/6/2021;  Ban tôn giáo Tỉnh có Văn bản số 48/BTG-CGTL 

ngày 06/6/2021về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới; theo đó yêu cầu: Dừng tổ chức các nghi lễ tôn 

giáo, tín ngưỡng kể từ 12h00 ngày 06/6/2021 cho đến khi có thông báo mới” 

  Ủy ban nhân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn; Ban đoàn kết Công giáo 

huyện; các Linh mục quản xứ, Ban hành giáo các Giáo xứ, Giáo họ, Ban trị sự phật 

giáo huyện, các Sư trụ trì, Ban hộ tự các chùa trên địa bàn huyện phát huy tinh thần 

nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành với chính quyền địa phương thực hiện 

nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                               

- Ban CĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;                                   

- Ban tôn giáo tỉnh; 

- Ban Thường vụ huyện ủy;                                                           

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

        -Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TCNV                                                                             

 

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                         CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  Trần Quang Tuấn 
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