
 

 

            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:       /SVHTTDL-NSVHGĐ 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tổ chức tang lễ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày    tháng  10  năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã  

 

 Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID – 19 trong hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch nói chung, trong tổ chức tang lễ nói riêng. Tuy nhiên 

hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, việc tổ chức tang lễ 

tập trung đông người có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Thực hiện các văn bản 

của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công văn số 5812/UBND-VX1 ngày 05/9/2021 về 

thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID -19; công văn số 

6038/UBND-VX1 ngày 14/9/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-

CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, để đảm bảo thành quả công tác phòng chống 

dịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung trong tổ chức tang 

lễ như sau: 

 1.Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể nhân thực hiện đúng quy 

định các quy định của pháp luật về việc tang nói chung và quy định về phòng 

chống dịch COVID – 19 trong việc tang theo Quyết định số 2232/QĐ-BCĐ 

ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia về việc ban hành 

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang (có văn bản gửi kèm theo). 

   2. Yêu cầu đám tang tổ chức không quá 30 người tham gia, phải được 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã nơi tổ chức giám sát nghiêm 

ngặt và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.  

 3. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát việc tổ chức tang lễ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo an 

toàn trong phòng chống dịch.  

 Đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.                                                           

 

Nơi nhận:                                                   
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 
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