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

 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19 tại các tỉnh thành 

trong nước, đặc biệt trên địa bàn tỉnh những ngày gần đây liên tục xuất hiện các 

ca nhiễm cộng đồng, để  tăng cường phòng chống dịch, hạn chế tối đa sự lây lan 

dịch bệnh trong cộng đồng, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện 

các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19, về cơ bản 

các địa phương đã triển khai thực hiện khá nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy 

nhiên, qua nắm bắt và theo báo cáo của một số đơn vị, việc tổ chức tang lễ ở một 

số gia đình tại các địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm hướng dẫn chỉ đạo 

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: 

 - Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp 

phòng chống dịch trong việc tang như: thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật về việc tang, hạn chế tối đa số người đến dự đám tang, phúng viếng, thực 

hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu phòng 

chống dịch trong tổ chức tang lễ. Vận động, khuyến khích người dân thực hiện 

hình thức hỏa táng.  

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

tra, giám sát việc triển khai 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./.                                                           
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