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

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VH&TT             Quảng Xương, ngày         tháng          năm 2021 

V/v tạm dừng các hoạt động lễ hội, 

 tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp 

 bách phòng chống dịch Covid-19 tại 

 các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ 

 tự  trên địa bàn toàn huyện. 

 

                        

    Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 462/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 05/02/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm dừng các hoạt động lễ hội, tiếp tục thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm di tích, cơ sở 

tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn toàn tỉnh.  

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn: 

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng của địa phương; Ban quản lý di tích lịch sử 

văn hoá; sư trụ trì, thủ từ tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự xây dựng kế 

hoạch, phương án cụ thể trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid -19 

theo yêu cầu tại Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, của UBND huyện Quảng Xương, 

hướng dẫn của ngành Y tế, Công văn số 212/UBND-VH&TT ngày 01/02/2021 của 

UBND huyện Quảng Xương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Civid-19 trong các hoạt động lễ hội; các di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh. 

- Thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng các hoạt động lễ hội; không tổ chức 

các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người cùng một thời điểm trong cùng 

không  gian tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự; các cấp chính quyền địa 

phương nơi có di tích lựa chọn hình thức phù hợp thực hiện nghi lễ dâng hương đầu 

xuân tại các điểm di tích theo thông lệ truyền thống đảm bảo trang nghiêm, thành 

kính với số lượng người phù hợp theo quy định tại Công điện số 05/CĐ-UBND 

ngày 04/02/2021 của UBND huyện Quảng Xương về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương. 



- Tuyên truyền cho nhân dân và du khách thập phương nắm bắt thông tin về 

việc tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội và thực hiện nghiêm các quy định 

phòng chống covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng đầu xuân tại các điểm di tích. 

Chủ tịch UBND  huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và 

Thông tin) tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch  

theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                  KT.CHỦ TỊCH 

- Sở VH,TT&DL ( b/c);                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn ( để t/h); 

- TTVHTT,TT&DL ;                                                                           

- Lưu: VT.                                                                                                                                                  
                                                                                        

                                                                                              Nguyễn Huy Nam 
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