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J3c 1p - Tir do - Hnh phüc

KInh giri:
- U ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph;
- Cong an thành phô;
- Phông Van hóa và Thông tin;
- Phông Nivi thânh phô;
- Phông Y tê thành phô;
- Di Thanh tra xây dirng và Quân l trt t1r do th;
- Trung tam tê thành phô;
- Uy ban nhân dan các phuè'ng, xã.
K nim ngày Dirc Pht dan sinh có nghia dc bit quan tr9ng dM vri
Tang ni, Pht tir cüa dto Pht trên toàn the giYi nói chung và Vit Nam nói riêng.
Nàm nay, müa Pht dan Pht 1ch 2565 - Ducing ljch 2021 diên ra trong không khI
chào mmg các sr kin quan tr9ng cüa dat nuâc và cüa Giáo hi, do là ngày heii
toàn dan bâu cü Dai biêu Quôc hi khóa XV và Dii biêu Hi dông nhân dan các
cap nhim kST 2021- 2026; K nim 40 näm thành 1p Giáo hi Pht giáo Vit Nam
(1981- 2021) trong bôi cãnh toàn xà hi phãi dê cao tinh than phông, chông djch
bnh Covid -19. Can cr Cong van so 841/SNV-BTG ngày 23/4/2021 cüa S Ni
vu Thai BInh ye huó'ng dan to chüc Pht dan Pht ljch 2565-Duang ljch 2021, Uy
ban nhân dan thành phô chi dto nhu sau:
1. Uy ban nhãn dan các phtrô'ng, xã:
- Hiing dan, to diu kin d Ban Trj sir Giáo hi Pht giáo Vit Nam thành
phO; các vi tang ni, tin do Pht tü ti da phucing to chirc Dii l Pht dan và An cu
kiêt h Pht lch 2565 - Dircmg ljch 2021 din ra trang tr9ng, an toàn, tiêt kirn,
diing quy djnh cüa pháp 1utt.
- T chüc gtp mat, thàm hOi, dng viên các vj chüc sc là thành viên Ban Trj
sir Giáo hi Pht giáo Vit Nam thành phô; nhcmg vj tang, ni tiêu biêu có cong vói
cách mang; các chüa là c s cách mng; các vi tang ni gung mu, tiêu biêu tham gia
các phong trào thi dua yêu nuc, thirc hin tot chü tnwng, chInh sách cña Dàng, pháp
1ut cüa Nhà nithc. Tang ciiông cong tác tuyen truyên, 4n dng các vi chüc sac, tin
do Pht tir tich crc thrc hin quyen, nghi'a vi cOng dan trong cuc bâu cir Di biêu
QuOc hi khóa XV và Di biêu Hi dong nhân dan các cap nhim k' 2021- 2026.
- To diu kin giüp di vic t chüc An cu kit h Pht ljch 2565 - Duong
ljch 2021 tai diem trung h i thành ph; chü dng tuyên truyn, ph bin chü
truong, dithng lOi, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà rnthc ye tin ngung,
tOn giáo ti diem trung h thành phô.
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- Hin nay, tInh hInh djch bnh Covid-19 vn con din bin phrc tap, do do
cn tang c.thng huóng dn, trao dôi Ban Trj sir Giáo hi Pht giáo Vit Narn thành
phô và các chüa chü dng kê hoach, phucmg an to chirc Dti lê Pht dan và An cu'
Kiêt ha Pht ljch 2565 - Duang ljch 2021 dam bâo an toàn, thirc hin nghiêm tiiic chi
dao cüa các ca quan và khuyên cáo cüa B Y tê ye phông, chông djch Covid-19.
- Kjp thi phát hin, du tranh ngän chtn các hành vi 1ci ding tin ngu'ô'ng,
ton giáo, nhât là trong thi gian Dai lê Pht dan, An cix Kiêt ha Pht ljch 2565 Dixang 1ch 2021 và bâu
Dai biêu Quôc hi khóa XV và Dai biêu Hi dOng
nhân dan các cap nhim kr 2021- 2026 dê tuyên truyên xuyên tac chü truang,
chInh sách cña Dãng, pháp lut cüa Nhà nuc gay mat on djnh an ninh chInh tr,
trt t1r an toàn xã hi tai dja phuang.
2. Các ngành chwc náng cüa thành phô:
Cong an thành ph, phông Y t, Trung tam Y t, Di Thanh tra xây dirng va
Quãn l trt tl,,r do thj thành phô can cü vào chüc nàng, nhim viii thu dng phôi
h9'p vth Uy ban nhân các phumg, xa tang cthng cong tác dam báo an ninh trt tir,
an toàn giao thông do thj, an toàn ye y tê trong thi gian to chirc Dai lé Pht dan
Pht 1ch 2565 - Duang ljch 2021 dé các boat dng din ra tot dp, an toàn, tiêt
kiêm, dung quy djnh, thuân tuy ton giáo
3. Phông Van hóa Va thông tin: PMi hçp vi TiJy ban nhân dan các phixO'ng,
xã hu'rng dn các to chirc, ca sc ton giáo treo c To quOc, trang trI các khâu hiu,
panO, áp phIch ye Pht dan ti các diem cOng cong, ngoài khuôn viên ca sà th tir phii
hp viii quy djnh.
4. Phông Ni vI: tham muu chuang trInh thäm hói, chüc müng các chüc
sac Pht giáo cüa thành phô nhân dp Dai 1 Pht dan Pht ljch 2565-Duang ljch
2021 theo dung quy dnh dam bâo g9n nbc, an toàn.
5. JJ ngh U ban Mt trn To quc Vit Nam thành phô:
Tang cuO'ng cOng tác tuyen truyn, vn dng các chüc sic, tin d& pht tfr
thirc hin tot các quy djnh cüa Nhà nuâc và da phuong khi to chirc, tham gia Dai
lé Pht dan và An cix kiet h. Pht ljch 2565 - Duang ljch 2021 nhât là các quy djnh
ye y tê, phOng djch Covid-19.
Nhn COng van nay, yêu cu các dan v trin khai, thirc hin. Trong qua
trInh thrc hin, neu có phát sinh vuii'ng mac kjp thôi báo cáo ye Uy ban nhân dan
thành phô (qua Phông Ni vy,,) dê phOi hçp giài quyet./. j_
No'i ithân:
- Nhu trên;
- Ban Ton giáo tinh;
- Die C1UI tjch, các PCT UBND TP;
- BCD cong tác TG-TN-NQ TP;
-Lu'u: VT,NV.77
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