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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

Số        /SNV-TG
V/v tổ chức hoạt động trong dịp Lễ 

Giáng sinh năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2021

Kính gửi: 
                - Các linh mục chính xứ trên địa bàn tỉnh;
                - Hội Thánh Tin lành Hải Dương.

Lễ Thiên Chúa Giáng sinh (lễ Giáng sinh) là lễ trọng của đồng bào Công giáo và 
đạo Tin Lành. Năm nay, lễ Giáng sinh diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn 
biến phức tạp, đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, 
trong đó có một bộ phận đồng bào theo đạo Công giáo và Tin Lành. Dịch bệnh còn khó 
lường và khác nhau ở các địa phương nên lễ Giáng sinh năm nay khó tránh khỏi bị tác 
động.

Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, đồng bào Công giáo, Tin Lành đã tích cực 
hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ 
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 
các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; ủng hộ kinh phí cho Quỹ vắc-xin, 
Quỹ phòng, chống COVID-19, quyên góp, hiến tặng nhiều thiết bị, vật tư y tế, lương 
thực, thực phẩm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân trị giá hàng tỷ 
đồng. Nhiều giáo xứ đạo Công giáo, Hội thánh Tin Lành đã tạm dừng các hoạt động 
tôn giáo tập trung, chuyển sang hình thức trực tuyến.  

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong dịp lễ Giáng sinh, đáp ứng nhu cầu 
tôn giáo chính đáng của đồng bào theo đạo Công giáo và Tin Lành, Sở Nội vụ đề 
nghị các Linh mục chính xứ, Hội Thánh Tin lành Hải Dương thực hiện tốt một số nội 
dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của chính quyền địa 
phương và Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc 
Ban hành giáo nêu gương, tự giác và trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động 
mừng lễ Giáng sinh; xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ Giáng sinh phù hợp với tình hình 
mới và các cấp độ bệnh COVID-19 tại địa phương; thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ với 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương và UBND cấp xã để được 
hướng dẫn, giúp đỡ. Tuyệt đối không để xảy ra lây lan dịch bệnh COVID-19 do hoạt 
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động mừng lễ Giáng sinh.
3. Không tổ chức hoạt động mừng lễ Giáng sinh tập trung tại các vùng dịch 

đang ở cấp độ 4; giảm quy mô, thời gian và hạn chế số lượng người tham gia lễ tập 
trung tại các vùng dịch đang ở cấp độ 2, 3; tổ chức lễ trong phạm vi nội bộ từng cơ sở 
ở các vùng dịch đang ở cấp độ 1; không tổ chức hoan ca, không tổ chức các cuộc 
rước trong hoạt động mừng lễ Giáng sinh năm 2021.

4. Mọi hoạt động mừng lễ Giáng sinh tập trung phải đảm bảo các điều kiện về 
phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương và  
hướng dẫn tại Công văn số 1009/CV-SNV, ngày 27/10/2021 của Sở Nội vụ, đảm bảo 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 như: Vắc xin, xét nghiệm, dán và quét mã QR, 
“5K” tại các cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền chấp thuận, khuyến khích tổ chức lễ theo hình thức trực tuyến.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc tổ chức hoạt trong dịp lễ Giáng 
sinh 2021, Sở Nội vụ đề nghị các Linh mục chính xứ, Hội Thánh Tin lành Hải Dương  
quan tâm, triển khai, thực hiện để đảm bảo Lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo,  
Tin lành được diễn ra tốt đẹp và đảm bảo tuyệt đối an toàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách công tác Tôn giáo;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND, PNV các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Phòng Tôn giáo;
- Lưu: VT, Đ/c Hùng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Ngọc Thành
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