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UBND TỈNH LONG AN 
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V/v tuyên truyền về việc dừng tổ chức 

các Lễ hội trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày            tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 510/TB-UBND ngày 19/02/2021 kết luận của 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa tại Hội nghị trực tuyến về việc dừng tổ 

chức các Lễ hội trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan báo chí, truyền thông trong tỉnh triển khai tuyên truyền nội dung sau: 

1. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: Khẩn 

trương triển khai theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 2.2 Thông báo 

số 510/TB-UBND. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai thông báo đến các cơ 

sở thờ tự, đình làng nắm rõ nguyên tắc chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tại Kết luận số 60-KL/TU ngày 17/02/2021 và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 510/TB-UBND, trong đó tập trung tuyên truyền nội dung: 

“Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An 

thông báo dừng tổ chức các Lễ hội tập trung đông người nhằm đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời điểm hiện nay. 

Đề nghị Ban Hội hương, Ban Hộ tự, Ban Quản trị các cơ sở thờ tự, đình 

làng chỉ tổ chức phần Lễ theo hình thức nội bộ, số lượng không quá 20 người; 

không tổ chức ăn, uống trong khu vực diễn ra lễ. Không phát hành thư mời; 

bằng nhiều hình thức phù hợp để thông báo đến các địa phương, tỉnh lân cận 

biết thông tin việc không tổ chức Lễ hội và treo thông báo trước cổng để người 

dân biết việc không tổ chức lễ hội. 
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Nhà nước không cấm quyền tự do tín ngưỡng của người dân, việc dừng tổ 

chức các Lễ hội tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

đạt hiệu quả. Yêu cầu các trường hợp có đến thăm viếng các cơ sở thờ tự, đình 

làng phải thực hiện đúng nguyên tắc 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn; Không tụ tập; 

Khai báo y tế; Khoảng cách) trong phòng, chống dịch; đặc biệt đeo khẩu trang 

và giữ khoảng cách an toàn.” 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông 

trong tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai tuyên truyền đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực BCĐ tỉnh – Sở Y tế (báo cáo); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Giám đốc, PGĐ Sở TTTT; 

- Lưu: VT, BCTT. HT(01) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Luân 
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