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Số:      /UBND-VHTT 
V/v thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid - 19 tại đám 

cưới, đám tang trên địa bàn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tam Đảo, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

  

  Kính gửi:  

  `  - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện; 

      - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 561/HD-SVHTTDL, ngày 10/5/2021 về việc 

phòng chống Covid-19 tại đám cưới, đám tang trên địa bàn tỉnh; 

Để triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19 trong việc tổ chức đám cưới, đám tang, UBND huyện yêu cầu các 

phòng ban, cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai ngay một số 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tuyên truyền 

trên hệ thống Đài Truyền thanh và đăng tải trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử 

của huyện về nội dung Hướng dẫn số 561/HD-SVHTTDL, ngày 10/5/2021 về 

việc phòng chống Covid-19 tại đám cưới, đám tang trên địa bàn tỉnh. 

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Hướng 

dẫn số 561/HD-SVHTTDL, ngày 10/5/2021 về việc phòng chống Covid-19 tại 

đám cưới, đám tang trên địa bàn tỉnh (gửi kèm văn bản này). 

Tăng cường chỉ đạo thôn, tổ dân phố nắm bắt tình hình, phát hiện, hướng 

dẫn, tổ chức ký cam kết với các hộ gia đình có đám cưới, đám tang thực hiện 

nghiêm ngặt 5K của Bộ Y tế; chỉ đạo, huy động lực lượng hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch Covid - 19 trong tổ chức đám tang của các gia đình có người 

qua đời. Kịp thời phối hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo UBND huyện. Nếu xã, thị trấn 

nào lơ là, để xảy ra bùng phát dịch bệnh trong tổ chức đám cưới, đám tang 

của nhân dân, người đứng đầu đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện. 
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3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với phòng ban, cơ 

quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra việc thực hiện Hướng 

dẫn phòng, chống dịch Covid - 19 tại đám cưới, đám tang trên địa bàn huyện. 

Tổng hợp, báo cáo kịp thời những trường hợp phức tạp, phát sinh. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, CPCT UBND huyện; 

- BCĐ, TGV phòng, chống dịch Covid-19; 

- Như kg; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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