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   Kính gửi:  

- Công an huyện; 

- Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Đại An, Định An, 

thị trấn Định An và thị trấn Trà Cú. 
       

     
 Những năm gần đây, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nên 

tạm dừng các hoạt động Nguyên tiêu thắng hội (Rằm tháng giêng). Đầu năm 2022, 
tình hình dịch bệnh Covid – 19 có chiều hướng giảm xuống, hầu hết các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện hiện chỉ ở cấp độ 1 và 2. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã 
Đại An, Định An, thị trấn Định An và thị trấn Trà Cú, các cơ sở thờ tự đều tổ chức 
các hoạt động Nguyên tiêu thắng hội trở lại 

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn nói trên phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông 
tin và Thể thao huyện thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid – 19trên địa bàn, chủ động 
làm việc với các cơ sở thờ tự về quy mô tổ chức, công tác đảm bảo các quy định về 

an toàn phòng, chống dịch bệnh. Nếu đến ngày tổ chức lễ hội dịch bệnh phát sinh 
phức tạp thì căn cứ vào Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Quyết định 4196/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
huyện Trà Cú về ban hành Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu 

quả dịch Covid - 19, kiên quyết tạm dừng các hoạt động lễ hội theo quy định. 

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, trị trấn (trên địa bàn có tổ chức 

các hoạt động lễ hội) phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện làm việc cụ thể 
với các cơ sở thờ tự tín ngưỡng về kế hoạch, chương trình tổ chức lễ, nhất là phần hội 
với tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm, có ý nghĩa, giữ được nét văn hóa truyền thống, tín 

ngưỡng của Nhân dân. 

3. Giao Trưởng Công an huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động đảm bảo an 

toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội như cướp, giật, cờ bạc, mê tín dị đoan; 
phồng, chống các phần tử xấu lợi dụng gây rối làm mất an ninh trật tự. 
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4. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn 
hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trông Nhân dân về 

nguy cơ, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid – 19, hạn chế tham gia tụ tập đông 
người đề phòng lây nhiễm bệnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Huỳnh Văn Nghị 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-12T08:28:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-12T08:36:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




