
 

 

 

 

          UBND TỈNH  PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v triển khai công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trong việc cưới, việc tang 
 

 Phú Thọ, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 
 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước 

và địa bàn tỉnh Phú Thọ. Để nâng cao nhận thức của người dân, đảm bảo điều 

kiện theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn 

thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các quy 

định phòng chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang, thực hiện nghiêm 

túc các nội dung chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương, của Tỉnh.  
 

I. Đối với việc cưới:  

Yêu cầu nhân dân tạm dừng các hoạt động cưới, hỏi; lùi thời gian tổ chức 

việc cưới vào thời điểm phù hợp khi đã công bố hết dịch; khuyến khích hình 

thức báo hỉ. 
 

II. Đối với việc tang:  

1. Việc tổ chức tang lễ đối với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-

19 tử vong: 

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG 

ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban 

hành Hướng dẫn phòng, chống dịch Covd-19 tại lễ tang; Quyết định số 

2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do 

mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng; Công 

văn số 1160/CV-BCĐ ngày 16/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng biện pháp xử trí tử thi phù hợp tình 

huống và nguyên nhân tử vong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc 

tang. 

2. Việc tổ chức tang lễ đối với người tử vong không do nhiễm Covid-19: 

2.1. Về thời gian tổ chức lễ tang:  

- Đề nghị địa phương tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời 

gian tổ chức lễ tang, để người chết trong nhà không quá 12 giờ. Trong trường 

hợp đặc biệt, gia đình tang chủ không kịp tổ chức lễ tang trong vòng 12 giờ có 

thể kéo dài thêm nhưng không để người chết trong nhà quá 24 giờ. 

2.2. Về số lượng người tham dự lễ tang, khoảng cách, công tác an toàn 

phòng chống dịch: Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. 



 

 

 

 

Để giảm bớt số lượng người tham gia lễ tang, hạn chế sự di chuyển giữa 

các vùng, tránh lây lan dịch bệnh: Ban tổ chức lễ tang thống nhất với gia đình 

tang quyến hạn chế thành phần thông báo lễ tang (nên tổ chức lễ tang trong nội 

bộ gia đình và các mối quan hệ thật sự cần thiết, không thông báo rộng rãi). 

Khuyến khích các đoàn thăm viếng cử đại diện đến viếng hoặc gửi điện hoa 

chia buồn. 

2.3. Về hình thức, nghi lễ trong đám tang: 

- Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng.  

- Tuyên truyền, vận động người dân lược giản, giảm bớt tối đa các nghi lễ 

truyền thống trong đám tang (khẩn trương khâm niệm; rút ngắn thời gian cúng 

cơm; lễ cầu siêu; không chèo đò, phát biểu, đáp từ ....) để đảm bảo thời gian tổ 

chức tang lễ nhanh gọn. 

- Khuyến khích sử dụng băng, đĩa nhạc tang thay cho phường bát âm. 

Nhạc tang chỉ cử hành sau lễ phát tang và báo tang, chủ yếu trong thời gian thân 

nhân đến viếng, mặc niệm trước linh cữu và lúc đưa tang. 

- Việc thành lập Ban tang lễ: Ban tang lễ cử các thành phần tham gia với 

số lượng tối giản, không quá 5 người (gồm Trưởng khu dân cư làm Trưởng 

Ban; đại diện ban Mặt trận Tổ quốc; đại diện một số hội, đoàn thể và đại diện 

gia đình tang chủ). 

- Về Lễ viếng: 

+ Khách đến thăm viếng thực hiện nghi thức nhanh, gọn, đơn giản; 

+ Khuyến khích Ban tang lễ chuẩn bị một số vòng hoa, lễ viếng để luân 

chuyển, các đoàn khách đến viếng người quá cố tự chuẩn bị băng tang để gắn vào 

vòng hoa. Sau lễ viếng Ban tang tễ tháo băng lưu giữ còn vòng hoa được luân 

chuyển sử dụng đối với đoàn viếng kế tiếp để tránh sự lãng phí. 

- Về đưa tang: Ban tang lễ vận động gia đình bố trí thành phần đưa tang, 

đảm bảo giảm tối thiểu số lượng người đưa tang. 

- Việc tổ chức ăn uống trong đám tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia 

đình. Yêu cầu nhân dân không tổ chức mời khách ăn uống trong đám tang, cúng 

49 ngày, cúng 100 ngày. 
 

Trân trọng đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; tăng cường 

công tác kiểm tra việc thực hiện việc cưới, việc tang tại địa phương, kịp thời 

hướng dẫn, xử lý các trường hợp vi phạm đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trong việc cưới, việc tang đạt hiệu quả. Thường xuyên cập nhật tình 

hình, báo cáo các vấn đề phát sinh, nổi cộm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh (b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

                 GIÁM ĐỐC 
  
 

 

 

 

Nguyễn Đắc Thủy 
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