
  
 

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 
 

Số:          /TGCP-CĐ 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 

tại các cơ sở tôn giáo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Các tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên 

nhiều tỉnh, thành phố, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, ảnh hưởng đến 

sức khoẻ, đời sống và tính mạng của nhân dân.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, 

chống dịch Covid-19 tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Công văn số 1988/BNV-TGCP ngày 07/5/2021 của Bộ Nội 

vụ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Lãnh đạo các tổ chức Cao Đài hoạt 

động độc lập thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn 

giáo theo tinh thần Công văn số 1988/BNV-TGCP ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ 

về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới (có Văn bản đính kèm). 

2. Tại các tỉnh, thành phố đang có dịch và nguy cơ có dịch cao, các hoạt 

động tôn giáo tập trung đông người tại cơ sở tôn giáo như: Đại lễ, Đại hội nhiệm 

kỳ, hội nghị thường niên, lễ an vị, lễ khánh thành, lễ khởi công, lễ kỷ niệm, khóa 

tu tịnh, khóa hạnh đường,... tạm dừng sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người cho 

đến khi có thông báo mới của chính quyền. 

3. Tại các tỉnh, thành phố chưa có dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng 

đồng, các cơ sở tôn giáo không tổ chức hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung 

đông người. Trường hợp cần thiết phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các ngành chức năng nhưng hạn chế 

người tham dự, chỉ người cư trú tại cơ sở tôn giáo được tham gia. 

4. Tại các cơ sở tôn giáo có đông người cư trú đề nghị thực hiện nghiêm các 

quy định của Bộ Y tế và chính quyền các cấp như: khuyến cáo 5K, đeo khẩu trang, 

giữ khoảng cách, khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc, khai báo y tế, xét nghiệm, tiêm 

vacxin phòng dịch,... Khi phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm cần thông tin 

đến với chính quyền các cấp và ngành y tế để kịp thời khoanh vùng, truy vết đảm 

bảo không lây lan ra cộng đồng.  

5. Ban hành Văn bản thông tin đến chức sắc, chức việc, tín đồ đề nghị thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và chính quyền các cấp để đảm bảo 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.  



  
 

Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng đề nghị Lãnh đạo các tổ chức Cao Đài 

hoạt động độc lập quan tâm và hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện 

hiệu quả việc phòng, chống dịch, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, đóng 

góp đồng hành cùng chính quyền các cấp ngăn chặn dịch Covid-19./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (21); 

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng (để b/c); 

- Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga (để b/c); 

- Ban Tôn giáo (SNV) các tỉnh, TP có tổ chức 

Cao Đài hoạt động độc lập (8); 

- Lưu: VT, CĐ (03). 

TL. TRƯỞNG BAN 

VỤ TRƯỞNG VỤ CAO ĐÀI 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Quang Tiến 
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