
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 432/UBND-NV 
 

Chi Lăng, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

V/v tăng cường công tác phòng 

ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng 

dịch bệnh để hoạt động mê tín dị 

đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa b n huyện 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 
 rư c tình hình dịch bệnh Covid-19 v  chủ trương tạm dừng các hoạt 

động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người của  hủ tư ng Chính phủ, 

  N  t nh, một số t  đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo cực đoan đang có biểu 

hiện đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về ng y tận thế, hù dọa, lôi kéo người tin 

theo để trục lợi; thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để tạo dựng hình ảnh, 

gây dựng thiện cảm, tìm chỗ đứng trong xã hội trên một số t nh, th nh phố.  ình 

hình hiện nay cũng dễ dẫn t i tình trạng “biến gia vi tự” (biến nhà riêng thành 

nơi thờ tự) xảy ra nhiều hơn ở một số tôn giáo, tín ngưỡng. Một số cá nhân cực 

đoan trong tôn giáo đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nh  nư c, gây mất an ninh trật 

tự.  

 rư c tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

 ỷ ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung 

cụ thể sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị nâng cao cảnh giác v  tăng cường công tác tuyên 

truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích 

động tập trung đông người của các t  đạo, đạo lạ, tổ chức  hanh hải Vô thượng 

sư, Pháp luân công v  hoạt động của các giáo phái  in l nh cực đoan như “Hội 

thánh của Đức Chúa  rời Mẹ”, “Ân điển cứu rỗi”, “Con đường ân huệ”, “ ân 

thiên địa”… 

2.  ỷ ban nhân dân các xã, thị trấn ch  đạo các công chức chuyên môn 

phụ trách các lĩnh vực,  rưởng thôn,  rưởng khu phố v  các tổ chức đo n thể 

thôn, khu phố nâng cao cảnh giác v  tăng cường công tác tuyên truyền, phòng 

ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động tập trung 

đông người của các t  đạo, đạo lạ, tổ chức  hanh hải Vô thượng sư, Pháp luân 

công v  hoạt động của các giáo phái  in l nh cực đoan như “Hội thánh của Đức 

Chúa  rời Mẹ”, “Ân điển cứu rỗi”, “Con đường ân huệ”, “ ân thiên địa”… 
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3. Xử lý nghiêm theo pháp luật các h nh vi:  uyên truyền, phổ biến các 

thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; h nh vi lợi dụng dịch bệnh 

để hoạt động mê tín dị đoan v  h nh vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 

để trục lợi. 

4. Cảnh giác v i các khoản quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-

19 của các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về nguồn 

gốc, giáo lý v  tính hợp pháp của tôn giáo đó.  rường hợp nghi ngờ, yêu cầu cơ 

quan quản lý nh  nư c về tín ngưỡng, tôn giáo phối hợp v i cơ quan liên quan 

của địa phương thẩm định, đề xuất nhằm đảm bảo vừa huy động được các nguồn 

lực hợp pháp cho công tác phòng, chống dịch vừa tránh sự lợi dụng của “t  

giáo”. 

5. Ngay sau khi hết dịch bệnh Covid-19, s m đưa các hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo thuần túy, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của 

pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo d i hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại 

tư gia nhằm biến nh  riêng th nh nơi thờ tự. 

 rong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh phức tạp, các cơ quan, 

đơn vị,  ỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thông tin kịp thời về  ỷ ban nhân dân 

huyện (qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị,  ỷ ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
          
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐN  huyện; 

- C , PC    N  huyện; 

-  an  ân vận Huyện ủy; 

-  ỷ ban M  Q v  các đo n thể chính trị; 

- Công an huyện; 

- Lưu: V , PNV. 
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PHÓ CHỦ T CH 

 

 

 

 

 
 

Vi Quang Trung 
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