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 HƯỚNG DẪN  

Phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh 
 

Căn cứ văn bản số 273-CV/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về 
việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo số 
134/TB-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định thông báo Kết luận của 
Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, 
chống dịch Covid-19 tại lễ tang và Công văn số 73/VHCS-NSVH ngày 
04/02/2021 của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) về việc triển khai một số biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang; Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch hướng dẫn việc tổ chức tang lễ, đám cưới trong điều kiện tình 
hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI VỚI VIỆC CƯỚI 
1.  Đối với đám cưới chưa ấn định ngày tổ chức 
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cân nhắc hoãn, lùi thời 

gian phù hợp để tổ chức đám cưới, hỏi vào thời điểm thích hợp. 
-  Khuyến khích sử dụng hình thức báo hỷ. 
2. Đối với đám cưới đã ấn định ngày tổ chức 
- Vận động gia đình chỉ tổ chức đám cưới trong một ngày. Hạn chế tối đa 

quy mô, số lượng khách mời tham dự đám cưới. Không mời khách ngoài tỉnh 
(trong trường hợp có khách ngoài tỉnh tham dự đám cưới phải khai báo với chính 
quyền địa phương và ngành y tế). Thực hiện việc vệ sinh khử khuẩn nhà cửa và 
khu vực tổ chức đám cưới. 100% khách đến dự đám cưới phải khai báo y tế, đo 
thân nhiệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

- Gia đình bố trí khu vực rửa tay hoặc để dung dịch sát khuẩn tay tại địa 
điểm thuận tiện cho người tham dự lễ cưới.    

II. ĐỐI VỚI VIỆC TANG 
1. Về thời gian tổ chức lễ tang: Tuyên truyền, vận động người dân rút 

ngắn thời gian tổ chức lễ tang (không quá 24 giờ kể từ khi tử vong. Trong 
trường hợp đặc biệt, gia đình tang chủ không kịp tổ chức lễ tang trong vòng 24 
giờ có thể kéo dài thêm nhưng không quá 48 giờ kể từ khi tử vong).   

2. Hạn chế tối đa số người phục vụ, tham dự lễ tang, tránh tập trung đông 
người theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo tỉnh về 
phòng, chống dịch Covid-19. Gia đình có người tử vong phối hợp với Ban tổ chức 
lễ tang thông tin cho các cơ quan, đoàn thể, họ hàng, bạn bè liên quan hạn chế tối 
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đa người đến viếng, cử người đại diện tham dự lễ tang để tránh tập trung đông 
người theo quy định về phòng, chống dịch (nên tổ chức lễ tang trong nội bộ gia 
đình và các mối quan hệ thật sự cần thiết, không thông báo rộng rãi; khuyến nghị 
hình thức chia buồn bằng điện hoa, điện chia buồn). Trong trường hợp có khách từ 
tỉnh ngoài đến viếng phải khai báo với chính quyền địa phương và ngành y tế. 
100% người tham dự đám tang phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, phải luôn đeo 
khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 
theo quy định và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Gia đình bố trí khu vực rửa tay hoặc để dung dịch sát khuẩn tay tại địa 
điểm thuận tiện cho người tham dự đám tang; cung cấp khẩu trang (trong trường 
hợp người tham dự không mang theo khẩu trang). Thực hiện việc vệ sinh khử 
khuẩn toàn bộ khu vực nhà cửa và khu vực tổ chức đám tang trước, trong và sau 
khi tổ chức tang lễ. 

4. Về hình thức, nghi lễ trong đám tang 
- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các thủ tục tổ chức lễ tang, 

đưa tang, mai táng gọn nhẹ trong nội bộ gia đình. Khuyến khích người dân sử 
dụng hình thức hỏa táng.  

- Tuyên truyền, vận động người dân lược giản, giảm bớt tối đa các nghi lễ 
truyền thống trong đám tang để đảm bảo thời gian tổ chức tang lễ nhanh gọn (khẩn 
trương khâm niệm; rút ngắn thời gian cúng cơm, lễ cầu siêu, phát biểu, đáp từ ...); 
không tổ chức mời khách ăn uống trong đám tang, cúng 49 ngày, cúng 100 ngày. 
Việc tổ chức ăn uống trong đám tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình. 

- Khuyến khích sử dụng băng, đĩa nhạc tang thay cho phường bát âm. 
Nhạc tang chỉ cử hành sau lễ phát tang và báo tang, chủ yếu trong thời gian thân 
nhân đến viếng, mặc niệm trước linh cữu và lúc đưa tang. 

- Việc thành lập Ban tang lễ: Ban tang lễ cử không quá 5 người tham gia 
gồm: Trưởng Thôn/xóm/ TDP làm Trưởng ban; đại diện Ban Mặt trận Tổ quốc; 
đại diện một số hội, đoàn thể và đại diện gia đình tang chủ. Hạn chế số người 
phục vụ tại lễ tang. 

- Về lễ viếng: Khách đến thăm viếng thực hiện nghi thức nhanh, gọn, đơn 
giản, mỗi đoàn viếng không quá 10 người, đảm bảo khoảng cách và an toàn 
phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định. Khuyến khích Ban tang lễ chuẩn bị 
một số vòng hoa, lễ viếng để luân chuyển, các đoàn khách đến viếng tự chuẩn bị 
băng tang để gắn vào vòng hoa để tránh sự lãng phí. 

- Về đưa tang: Ban tang lễ vận động gia đình bố trí thành phần đưa tang, 
hạn chế số lượng người đưa tang. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức 
tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các 
tầng lớp nhân dân, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong việc 
cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. 
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2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Định tăng cường chỉ đạo các 
phòng, ban có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang tại địa 
phương; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện việc cưới, việc tang tại địa 
phương để kịp thời hướng dẫn, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

3. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, các cơ 
quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định tăng cường công tác 
tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý 
thức về thực hiện 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.  

Trên đây là hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc 
tang trong điều kiện hiện nay trên địa bàn tỉnh. Tùy tình hình diễn biến của dịch 
bệnh Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có hướng dẫn cụ thể cho phù 
hợp. Các trường hợp đặc biệt khác, tùy từng thời điểm, tình huống cụ thể chính 
quyền địa phương báo cáo và thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế./. 

 

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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