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BÁO CÁO 

Tình hình thi hành luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; 

kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa QPPL liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 49/KH-UBND  ngày 02/6/2022 của UBND huyện Trực 

Ninh về Tình hình thi hành luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm 

tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 

năm 2022. UBND xã Trực Thanh báo cáo kết quả triển khai một số nội dung sau:  

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1. Đặc điểm về tín ngưỡng, tôn giáo: Xã Trực Thanh có 02 chùa với tổng số 

tín đồ là 850 tín đồ và 04 nhà thờ  thiên chúa Giáo với 72 hộ và  222 khẩu. 

2.Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc: Tình hình hoạt động của các cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo đều hoạt động đảm bảo theo đúng quy định của luật tôn giáo.    

II. KẾT QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1.Ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai và quản lý hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo của địa phương 

Công tác thi hành luật và thực hiện luật về tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 

162/2017/NĐ- CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật tín ngưỡng trên địa bàn xã luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, UBND xã 

triển khai thực hiện đầy đủ, các ban, ngành đoàn thể phối hợp thực hiện hiệu quả nên 

tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã ổn định, các chủ trương, 

chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo được phổ biến đến từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân hiện nay, góp phần làm cho đời 

sống tinh thần của người dân thêm phấn khởi và đáp ứng nhu cầu về đời sống văn 

hóa tâm linh của người dân có đạo. 

Nhìn chung tình hình sinh hoạt của các tôn giáo trên địa bàn xã từ 01/10/2021 

cho đến nay diễn ra bình thường, ổn định. Các hoạt động tôn giáo cơ bản tuân thủ 

quy định của luật. Đại da số các chức sắc và tín đồ các tôn giáo đều chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước. tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội, Y tế, giáo dục, góp phần vào sự nghiệp chung của xã theo phương châm 

“tốt đời đẹp đạo”. 
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Việc phổ biến, quán triệt pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội 

thông qua và các văn bản Pháp luật liên quan luôn được UBND xã quan tâm thực 

hiện và hướng dẫn các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo sinh hoạt theo điều lệ pháp luật 

tín ngưỡng, tôn giáo mà Nhà nước công nhận. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên 

quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân 

tộc. Các hoạt động thuần túy tôn giáo ngày càng ổn định đảm bảo tuân thủ pháp luật. 

Mối liên hệ giữa các cơ sở thờ tự với chính quyền địa phương luôn thể hiện tinh thần 

gần gũi nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Trong 9 tháng qua, Công chức phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo đều tham 

mưu cho UBND xã về quản lý hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo luật 

và Nghị định. 

2. Tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật  

2.1.Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật và Nghị định số 162/2017/NĐ- CP 

luôn được UBND xã quan tâm thực hiện. 

Trong 9 tháng qua, UBND xã tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, phổ 

biến chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, nhất là sau khi ban hành Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và các văn bản liên quan khác cho 

công chức, các chi hội đoàn thể, Đảng viên sinh hoạt trong các chi bộ, chức sắc, chức 

việc trên địa bàn xã. Ngoài ra còn thường xuyên cập nhật các văn bản mới liên quan 

đến tôn giáo, tín ngưỡng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. 

Qua đó hướng dẫn các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo sinh hoạt theo Điều lệ pháp 

luật tín ngưỡng, tôn giáo mà Nhà nước công nhận, kịp thời đầy đủ đúng thời gian quy 

định. 

2.2.Việc thực hiện các quy định của luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP  

quản lý hoạt động tín ngưỡng được UBND xã chú trọng: 

Thực hiện theo thủ tục hành chính, với các căn cứ pháp lý và luật tín ngưỡng, 

tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/20126). Nghị định số 162/2017/NĐ- CP 

ngày 30/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính Phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Chỉ thị số 

1940/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 về nhà, đất liên quan đến tôn giáo, đại bộ phận 
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chức sắc và tín đồ các tôn giáo hiểu được chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự 

do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng nhà nước. 

Trên địa bàn xã không có tổ chức tôn giáo nào đăng ký sinh hoạt tập trung. 

Hàng năm các tổ chức tôn giáo đều đăng ký chương trình hoạt động của cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo với UBND xã theo đúng quy định 

Luật đã tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, giáo 

dục, từ thiện nhân đạo trên cơ sở tuân thủ pháp luật và phù hợp với hiến chương, điều 

lệ của tổ chức tôn giáo. 

Trong 9 tháng qua địa phương không sảy ra tình trạng khiếu lại, tố cáo, khiếu 

kiện liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.  

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương luôn chấp hành tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo, sinh hoạt tôn giáo đúng quy định và hướng dẫn. Từ đó động viên tín đồ , phật tử 

hăng hái tham gia các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy 

mạnh công tác từ thiện nhân đạo giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc 

phòng, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Không có hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, 

hoạt động làm xâm phạm đến lợi ích của nhân dân, xâm phạm đến an ninh trật tự, an 

toàn xã hội và không để địch lợi dụng tôn giáo để âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ tôn 

giáo, gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau. 

Thực tế cho thấy, nơi nào thực hiện tổ chức và triển khai tốt công tác vận động 

tuyên truyền các vị chức sắc và nhân dân tốt thì nơi đó công tác quản lý tín ngưỡng, 

tôn giáo sẽ thuận lợi . Do vậy, trong thời gian qua UBND xã đã tổ chức quản lý tốt 

không để sảy ra việc xây dựng trái phép trong các cơ sở tôn giáo và các quy trình 

thực hiện nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng đều đảm bảo đúng theo quy định của luật tín 

ngưỡng, tôn giáo và nghị định. 

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL VÀ VĂN BẢN 

CHỨA QPPL LIÊN QUAN ĐẾN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1.Tình hình xây dựng, ban hành văn bản QPPL và văn bản chứa QPPL liên 

quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 

Trong 9 tháng qua UBND xã Trực Thanh không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật nào liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nên UBND xã không tiến 

hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ; NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
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1. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân:  

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít khó khăn như; cán bộ 

làm công tác Tôn giáo phải kiêm nhiệm, chưa am hiểu sâu về lĩnh vực tôn giáo, ảnh 

hưởng đến chất lượng trong công tác; việc triển khai và thực hiện chưa thường xuyên 

và liên tục, sự phối hợp giữa các ban, nghành, đoàn thể có lúc còn thiếu sự chặt chẽ, 

chưa được quan tâm đúng mức. 

- Một bộ phận chức sắc, tín đồ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ các quan 

điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị các cấp quan tâm, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về tôn giáo, tín 

ngưỡng và chính sách đối với cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tôn giáo. 

Trên đây là báo cáo Tình hình thi hành luật và thực hiện pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa QPPL liên quan 

đến tín ngưỡng, tôn giáo 9 tháng  năm 2022 trên địa bàn xã Trực Thanh./. 

 

Nơi nhận:  
- Phòng Nội vụ huyện Trực Ninh; 

- Lưu: VP, VHXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Kiên 
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