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   Kính gửi:     

                                                       - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; 

                                                       - Phòng Nội vụ; 

                                                       - UBND các xã, phường. 

 

Vu lan báo hiếu là một trong những ngày lễ trọng theo truyền thống của Phật 

giáo Việt Nam. Trong những năm qua, việc tổ chức lễ Vu lan báo hiếu vào ngày 15 

tháng 7 Âm lịch chủ yếu diễn ra tại các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn thị xã 

với các hình thức như tổ chức pháp thoại ý nghĩa Vu Lan, tụng kinh Vu Lan - Báo 

hiếu phụ mẫu trọng ân, nghi thức tâm linh cầu siêu phả độ gia tiên và vong linh 

thai nhi, trai đàn chẩn tế mông sơn thí thực… Mùa Vu lan báo hiếu năm nay diễn 

ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả 

nước với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày, trong tỉnh liên tiếp ghi nhận các ca mắc 

mới từ các tỉnh phía Nam về và ngoài cộng đồng, trong đó có nhiều trường hợp 

chưa xác định được nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

nói chung và thị xã Hoài Nhơn nói riêng là rất lớn. Do đó, ngày 14/8/2021, UBND 

tỉnh ban hành Công văn số 5018/UBND-VX Về việc kéo dài thời gian thực hiện 

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện 

giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ 

thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Để bảo đảm cho các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn thị xã tổ chức lễ Vu 

lan báo hiếu trang trọng, an toàn, đúng pháp luật, phù hợp với truyền thống Phật 

giáo địa phương, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo Chỉ thị số 14/CTUBND ngày 30/7/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh; Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị 

xã và Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thị xã về việc thực 

hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND 

thị xã có ý kiến như sau: 

1. Về tổ chức lễ Vu lan báo hiếu năm 2021 

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã và các cơ sở thờ tự Phật 

giáo trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng 

Chính phủ, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Thực hiện đúng hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tại Thông bạch số: 193/TB-HĐTS ngày 03/8/2021 về Đại lễ Vu lan báo 



hiếu PL.2565 –DL.2021, theo đó, tăng, ni, phật tử các chùa tiếp tục thực hiện cấm 

túc, ai ở đâu ở đấy, tụng kinh Vu lan, không tập trung đông người tổ chức nghi lễ 

bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan. Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của lễ Vu lan báo hiếu bằng hình 

thức trực tuyến, online, không tập trung hành lễ tại các chùa.  

- Tại tư gia các tín đồ tổ chức lễ Vu lan tiếp tục thực hiện khẩu hiệu: “Ai ở 

nơi nào, ở yên chỗ đó”, “Tôi ở nhà cầu an cho bạn” theo Công văn số 071/CV-

HĐTS ngày 27/3/2020 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; không 

tập trung nhiều gia đình và tổ chức các hoạt động lễ tập trung đông người. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã có văn bản chỉ đạo Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường động viên, nhắc nhở các cơ sở thờ 

tự Phật giáo tổ chức lễ Vu lan theo đúng quy định tại khoản 1 Công văn này. 

3. Phòng  Nội vụ làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã 

trong công tác chỉ đạo tổ chức lễ Vu lan báo hiếu PL.2565 –DL.2021 trang trọng, 

an toàn, đúng quy định pháp luật và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của các cấp chính quyền và Giáo hội; phối hợp 

với Công an thị xã, UBND các xã, phường theo dõi nắm tình hình quá trình tổ 

chức lễ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo, các 

hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, lợi dụng tình hình dịch 

bệnh có các hành vi vi phạm pháp luật khác (nếu có). 

4. Chủ tịch UBND các xã, phường hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo tại 

địa phương tổ chức lễ Vu lan theo đúng quy định tại khoản 1 Công văn này và các 

hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thông bạch số: 

193/TB-HĐTS ngày 03/8/2021, Công văn số 071/CV-HĐTS ngày 27/3/2020 và 

chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp 

chính quyền. Kịp thời phát hiện, phối hợp đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hoạt 

động lợi dụng với ý đồ xấu (nếu có). 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, 

phường phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Thường trực Thị ủy; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Công an thị xã; 

- Văn phòng HĐND-UBND thị xã; 

- Phòng Nội vụ thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH    

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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