
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:         /SVHTTDL-XDNSVHGĐ 

V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19  
trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

   Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2021 

   

               Kính gửi:  
          - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 
                - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 134/TB-UBND ngày 28/7/2021 

thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 

796/HD-SVHTTDL ngày 29/7/2021 về phòng, chống dịch Covid-19 trong việc 
cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.  

Qua kiểm tra và báo cáo của các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện 
tốt Hướng dẫn. Tuy nhiên tại một số ít đám cưới, đám tang vẫn còn tình trạng tập 

trung đông người.  
Để thực hiện tốt hơn nữa và thống nhất trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt mội số nội dung như sau: 
1. Hạn chế tối đa số lượng người tham dự đám cưới, đám tang; tuyên 

truyền, vận động người dân không tập trung quá 30 người trong đám cưới, đám 
tang tại cùng một thời điểm, đồng thời đảm bảo các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung 

tại Hướng dẫn số 796/HD-SVHTTDL ngày 29/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa 

bàn tỉnh, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển 

kinh tế- xã hội./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;  (để b/c) 
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- UBND các huyện, TP Nam Định;  
- Phòng VHTT các huyện, TP Nam Định; 
- Trung tâm VHTTTT các huyện, TP Nam Định; 
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 
Đỗ Quang Trung 

 

 (để phối hợp) 
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