
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:         /UBND-NC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     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 

      

      
 

  Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

         

Thực hiện Công văn số 237/TGCP-TL ngày 27/3/2020 của Ban Tôn giáo 

Chính phủ về việc 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, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao quản lý tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 237/TGCP-TL ngày 27/3/2020 của Ban 

Tôn giáo Chính phủ; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền 

những trường hợp lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên; kịp thời 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt quá thẩm quyền trong quá trình 

thực hiện. 

(Công văn số 237/TGCP-TL của Ban Tôn giáo Chính phủ được gửi kèm 

theo gửi kèm theo văn bản này)./. 

  
Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Như trên; 

- Ban Tôn giáo Chính phủ (BC); 

- Thường trực Tỉnh ủy (BC); 

- Thường trực HĐND tỉnh (BC); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng NC, TH, KGVX, TT TH- CB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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