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Kính gửi: Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam  
 

   

 Ngày 7/5/2021, Bộ Nội vụ có công văn số 1988/BNV - TGCP gửi lãnh 

đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid - 19 trong tình hình mới. Các tổ chức tôn giáo trong đó có Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam đã nghiêm túc triển khai theo tinh thần văn bản nêu trên, 

đồng thời chấp hành các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y 

tế, công văn của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và quy định của chính 

quyền địa phương các cấp về phòng, chống dịch, qua đó góp phần vào công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả. Ban Tôn giáo Chính phủ ghi 

nhận và trân trọng cảm ơn về những đóng góp to lớn, thiết thực và hiệu quả của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc nỗ lực cùng cả nước chung tay phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy 

cơ lây lan trong cộng đồng và xã hội lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức 

khỏe của người dân, Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng đề nghị Hội đồng Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn trong tổ chức một 

số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và hướng dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp 

thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y 

tế, quy định của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

và công văn số 1988/BNV-TGCP của Bộ Nội vụ nêu trên, không để phát sinh 

dịch bệnh tại các cơ sở Phật giáo cũng như các điểm sinh hoạt Phật giáo. 

2. Đối với các hoạt động An cư kết hạ theo truyền thống Phật giáo, sinh 

hoạt của các đạo tràng, khóa tu mùa Hè, hoạt động của các Gia đình Phật tử và 

các hình thức sinh hoạt tập trung đông người khác, tiếp tục thực hiện theo công 

văn số 612/TGCP-PG ngày 26/5/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng thời 

cần cân nhắc, lựa chọn hình thức, nội dung, số lượng phù hợp, lùi thời gian hoặc 

dừng tổ chức để đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch. Đề nghị 

các cơ sở đào tạo Phật giáo, các tự viện Phật giáo có đông tăng, ni tu tập, ăn ở, 

sinh hoạt tập trung nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, 

khoảng cách, khử khuẩn, khai báo y tế, không tập trung. 

3. Đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đôn đốc, nhắc nhở để 

ngăn ngừa và kịp thời thông báo với cơ quan chức năng để có hình thức xử lý 

nghiêm các tăng ni vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh, 

ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội. 
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4. Tuyên truyền, vận động tăng ni, tín đồ Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần 

yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

Vì sức khỏe của nhân dân, vì sự an toàn của cộng đồng, Ban Tôn giáo 

Chính phủ trân trọng đề nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan 

tâm, hướng dẫn, chỉ đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các cơ sở Phật 

giáo, tăng ni, tín đồ Phật tử nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng (để b/c); 

- Phó Trưởng ban Phụ trách Vụ; 

- Ban (Phòng) Tôn giáo (SNV) các tỉnh, thành phố             

trực thuộc TW; 

- Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu; 

- Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh Tây Ninh; 

- Lưu: VT,PG(2). 
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