
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Số:       /BCĐ 

V/v tuyên truyền, vận động các  

cơ sở tôn giáo phòng, chống dịch 

Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Nam Định, ngày       tháng 3  năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường; trên thế giới dịch bệnh có xu hướng lây lan nhanh tại một số quốc gia 

ngoài Trung Quốc, như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran... với số trường hợp 

mắc bệnh tăng nhanh, tỷ lệ tử vong cao hơn. Để nhằm hạn chế thấp nhất sự lây 

lan của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc 

Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín 

ngưỡng, chức sắc, chức việc, tín đồ của các tôn giáo nhận thức rõ về tính chất 

nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo 

trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy 

định. 

2. Hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại nơi công cộng để bảo 

vệ sức khỏe cho cộng đồng, nhân dân, các chức sắc, tín đồ. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế, Công an tỉnh; 

- Như trên; 

- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7, VP8, VP12. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

                                                       

                                 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Lê Đoài 
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