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

     XÃ YÊN THỌ                           Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

Số:    /UBND-VP                       Yên Thọ, ngày 29 tháng 11 năm 2022 
 V/v hướng dẫn, quản lý  

hoạt động tôn giáo trong dịp 

  lễ Giáng sinh năm 2022 

 

Kính gửi:  -  Các ngành chuyên môn thuộc UBND xã, các ông 

Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn. 

                    - Các Tổ chức tôn giáo trên địa bàn xã. 

Lễ Thiên Chúa Giáng sinh (Lễ Giáng sinh) là một trong những ngày 

lễ quan trọng của những người theo đạo Công giáo, diễn ra vào ngày 

24, 25 tháng 12 dương lịch hàng năm. Để đảm bảo an toàn, vui tươi, 

lành mạnh trong dịp lễ Giáng sinh, đáp ứng nhu cầu tôn giáo chính 

đáng của đồng bào theo đạo Công giáo. UBND xã yêu cầu các thôn, 

Ban công tác mặt trận thôn, các tổ chức Tôn giáo triển khai thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Kịp thời nắm bắt nhu cầu tổ chức lễ Giáng sinh của các cơ sở tôn 

giáo thuộc đạo Công giáo để chủ động hướng dẫn người đứng đầu các 

cơ sở tôn giáo có kế hoạch tổ chức lễ phù hợp với tình hình thực tế của 

cơ sở tổ chức tôn giáo và báo cáo về UBND xã trước ngày 20/12/2022.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chức 

sắc, chức việc nêu gương, tự giác và trách nhiệm trong việc triển khai 

các hoạt động mừng lễ Giáng sinh; Mọi hoạt động mừng lễ Giáng sinh 

tập trung chỉ được diễn ra tại cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng 

ký được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận, đồng thời phải 

đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy 

định của Bộ y tế và chính quyền địa phương trong tình hình mới. 

3. UBND xã  phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị xã hội, tổ chức chúc mừng, thăm hỏi, động viên, tặng quà các chức 

sắc, chức việc, đảm bảo tính đại diện của Đảng ủy, HĐND, UBND, TT 

UBMTTQVN xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, ghi nhận các tổ chức 

tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng và phát triển kinh 

tế - xã hội, đặc biệt là chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, thôn mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, sống 

tốt đời đẹp đạo góp phần vào việc xây dựng xứ đạo tiên tiến năm 2022.  

4. Giao cho các ngành chuyên môn quan  tâm  rà  soát  các công 

việc liên quan đến đạo hoạt động Lễ Giáng sinh trên địa bàn, tham mưu 



giải quyết trước những nhu cầu chính đáng của tín đồ, tránh tạo dư luận 

không tốt. Theo dõi diễn biến tổ chức lễ Giáng sinh của các cơ sở Công 

giáo tại địa phương, chủ động xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh 

trong dịp lễ Noel của các cơ sở tôn giáo thuộc đạo Công giáo, đặc biệt 

là công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà 

con theo đạo công giáo tổ chức đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh 

phúc.  

UBND xã yêu cầu, các ngành chuyên môn, các thôn triển khai thực 

hiện tốt các nội dung trên và tổng hợp tình hình hoạt động trước, trong 

và sau lễ Giáng sinh trên địa bàn xã, báo cáo về UBND xã (qua văn 

phòng HĐND, UBND xã) trước ngày 26/12/2020 để tổng hợp báo cáo 

UBND huyện, phòng Nội vụ huyện./. 

 

Nơi nhận:                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

-Ban Dân vận Đảng ủy;                                    CHỦ TỊCH 
-TT UB MTTQ xã; 

-Như kính gửi; 

-Lưu:VP. 

 

                                                            Trịnh Xuân Mạnh 
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