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Tập trung thực hiện có hiệu quả về công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

  

 

  

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tôn giáo - Dân tộc quận ủy, huyện ủy 
----- 

 

Thực hiện Công văn số 1500-CV/TU ngày 23/3/2020 của Thành ủy   

Cần Thơ về việc tập trung thực hiện có hiệu quả Thông báo số 172-TB/TW 

ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị “Về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19”, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc thành phố yêu cầu    

Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc quận ủy, huyện ủy tập trung chỉ đạo 

thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 

21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

Covid-19 và Công văn số 1500-CV/TU ngày 23/3/2020 của Thành ủy       

Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

2. Tham mưu Quận ủy, Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan có liên quan  

tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia, không tiến hành 

các nghi lễ tập trung đông người, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc 

thiểu số, các tín đồ tổ chức tôn giáo. Thông tin kịp thời, minh bạch đến các vị 

chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thực hiện nghiêm túc việc đeo     

khẩu trang tại các nơi công cộng; tạm dừng tổ chức các hội nghị, giao lưu,          

hội thảo, lễ hội dân tộc, tôn giáo thường niên.   

3. Phối hợp với các ngành có liên quan vận động các vị chức sắc,      

chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số chung tay 

góp sức cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động phòng, chống dịch   

Covid-19, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng; phát huy vai trò 

chức sắc, chức việc; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để làm 

kênh tuyên truyền vận động tín đồ các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc 
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thiểu số, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức đầy đủ về tính chất        

nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch và các biện pháp phòng,         

chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.  

4. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc 

quận ủy, huyện ủy thông tin, báo cáo kịp thời tình hình công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến đồng bào dân tộc, tôn giáo về     

Ban Dân vận Thành ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) thông qua     

đồng chí Hồ Văn Phương (Trưởng phòng Tổng hợp và Dân vận các cơ quan      

nhà nước, Ban Dân vận Thành ủy - Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ 

đạo), số điện thoại: 0908619954.  

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 
- Thành viên BCĐ công tác TG -DT 
   thành phố và Tổ chuyên viên, 
- Lưu. 

     T/M BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trung Nhân 
(UV.BTV - Trưởng Ban Dân vận) 
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