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Số:            /KH-UBND Mỹ Lộc, ngày          tháng  6  năm 2022 

   KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy 

phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 933/KH-SNV  ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Nội 

vụ tỉnh Nam Định, về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp 

luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản 

chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022. 

 UBND huyện Mỹ Lộc xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp 

luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2022 trên địa bàn huyện, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 a. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Đánh giá kết quả thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (Luật TNTG và 

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); các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực liên 

quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo (trong đó chú trọng đánh giá thực hiện Luật TNTG và Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP), qua đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn trong 

quá trình quản lý, điều hành công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

 - Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QLNN về tôn giáo trên địa 

bàn huyện; đảm bảo thi hành pháp luật thống nhất, đồng bộ và nghiêm túc. 

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phạm (nếu có) 

b. Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến 

tín ngưỡng tôn giáo. 

- Qua công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo và liên 

quan đến tín ngưỡng, tôn giáo kịp thời phát hiện các quy định trái hoặc không phù 

hợp của văn bản QPPL được kiểm tra với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo hiện hành để kịp thời kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi 

hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, 

tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL. 



- Góp phần nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra văn bản 

QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của chính quyền 

địa phương và công tác tham mưu soạn thảo, kiểm tra văn bản QPPL, đảm bảo thi 

hành pháp luật được thống nhất, đồng bộ. 

 2. Yêu cầu 

 - Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng nội dung. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phạp vi, đối tượng, trình tự thủ tục 

kiểm tra. 

 - Nắm bắt và kịp thời báo cáo với cấp trên những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện và những quy định chồng chéo, không còn phù hợp được 

phát hiện trong quá trình kiểm tra để có chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

 II. NỘI DUNG  

1. Phạm vi, nội dung kiểm tra 

a. Đối với công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật 

về tín ngưỡng, tôn giáo (từ ngày 01/10/2021 đến 30/7/2022).  

- Tình hình ban hành văn bản triển khai, văn bản quy định chi tiết thi hành văn 

bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo: (1) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành 

văn bản triển khai, văn bản quy định chi tiết; (2) tính thống nhất, đồng bộ của văn 

bản; (3) tính khả thi của văn bản. 

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo: (1) Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; 

(2) tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành 

pháp luật; (3) mức độ đáp ứng về nguồn kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành 

pháp luật. 

- Tình hình tuân thủ pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo: (1) Tính kịp thời, đầy đủ 

trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; (2) tính chính 

xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ 

quan nhà nước và người có thẩm quyền; (3) mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân.  

 - Tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo từ 01/10/2021 đến thời 

điểm kiểm tra, cần tập trung vào một số nội dung sau: 

+ Về quản lý hoạt động tín ngưỡng: Công nhận người đại diện hoặc thành viên 

ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, đăng ký hoạt động tín ngưỡng, đăng ký bổ sung hoạt 

động tín ngưỡng; 

+ Về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thay đổi người đại diện của nhóm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung, thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; 

+ Về hoạt động tôn giáo: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hoặc hoạt 

động tôn giáo bổ sung; hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc; đại hội 

của tổ chức tôn giáo trực thuộc; cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp; hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân 

đạo; 



+ Việc tiếp nhận và xác nhận thông báo theo quy định của Luật TNTG, Nghị 

định số 162 và thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; 

 + Vấn đề xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; 

          + Vấn đề đất đai tôn giáo và liên quan đến tôn giáo; 

 + Vấn đề về khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo; 

 + Hiện tượng tôn giáo mới; 

 + Các hoạt động vi phạm, lệch chuẩn… (các hoạt động mê tín, lợi dụng quyền 

tự do tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi); 

 + Bất cập trong QLNN đối với cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo đặc biệt là cơ 

sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh (thu 

phí, đặt hòm công đức, cách thức quản lý…); 

 - Những kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân tồn tại, kiến nghị, đề xuất. 

b. Đối với công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL 

Kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến 

tín ngưỡng, tôn giáo do HĐND, UBND các cấp ban hành hiện đang còn hiệu lực 

(tính đến thời điểm tiến hành kiểm tra). 

Nội dung kiểm tra, rà soát thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

         2. Hình thức, đối tượng kiểm tra, thời gian thực hiện 

 - UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra rà soát các văn bản QPPL về 

tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo do HĐND, UBND các cấp ban hành tại địa phương; phát hiện và 

tìm ra những nội dung chưa phù hợp hoặc cần hủy bỏ, thay thế, ban hành mới cho 

phù hợp với Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/NĐ-CP; gửi báo cáo bằng 

văn bản về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện) trước ngày 15/7/2022. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ: 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực 

hiện nội dung của Kế hoạch. 

- Tổng hợp kết quả báo cáo thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng 

quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tham mưu UBND huyện có 

báo cáo gửi Sở Nội vụ. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/8/2021. 

2. Các cơ quan chuyên môn liên quan:  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của đơn vị mình và 

sự chỉ đạo của UBND huyện đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện: 

- Phòng Tư pháp: Kiểm tra và báo cáo công tác quản lý nhà nước về  rà soát 

các văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật 

liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo do HĐND, UBND các cấp ban hành ban hành. 



- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Kiểm tra và báo cáo công tác quản lý nhà nước về 

xây dựng công trình tôn giáo, công trình tín ngưỡng trên địa bàn huyện. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra và báo cáo công tác quản lý nhà 

nước về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Kiểm tra và báo cáo công tác quản lý nhà nước 

về tín ngưỡng. Những bất cập trong QLNN đối với cơ sở tín ngưỡng, đặc biệt là cơ 

sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh (việc 

thu phí, đặt hòm công đức, cách thức quản lý…) trên địa bàn huyện. 

- Thanh tra huyện: Kiểm tra và báo cáo về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Căn cứ nội dung kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại địa phương 

và báo cáo kết quả tự kiểm tra về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp báo 

cáo sở Nội vụ (có Đề cương báo cáo gửi kèm). 

- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 15/7/2022. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp 

luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản 

chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông 

tin, Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Lê Quang Huy 
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