
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 
Số:         /UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

Mỹ Lộc, ngày       tháng 01 năm 2023 

V/v tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

  

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

 

Thực hiện văn bản số 171/SNV-BTG ngày 12/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

nam Định về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

 Để đảm bảo an toàn, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính 

đáng của đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn 

các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt quy định của pháp luật; tổ 

chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng Hiến chương, điều lệ, tuân thủ 

pháp luật và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn 

hóa dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra 

các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

và các hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, kích động tụ tập đông người 

gây phức tạp về an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023. 

 2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác thăm 

hỏi, chúc mừng, vận động chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tôn giáo trên địa 

bàn gắn bó, đồng hành cùng chính quyền; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, 

nguyện vọng, ý kiến của tổ chức, cá nhân các tôn giáo để có biện pháp giải quyết, 

không để phát sinh vấn đề phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. 

 3. Tăng cường vận động các tổ chức, chức sắc, chức việc các tôn giáo phát 

huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực tham gia cùng các cấp chính quyền 

trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các 

hộ nghèo...góp phần giúp họ ổn định đời sống, đón xuân Quý Mão đầm ấm, vui 

tươi, lành mạnh. 
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UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo 

bằng văn bản về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 

về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 26/01/2023 (tức ngày 05 tháng 01 

Âm lịch). Thông tin liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Phó trưởng 

phòng Nôi vụ./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nội vụ (để Báo cáo); 

- Lưu: VT, NV. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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