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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG ĐỨC

Số 64/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Đức, ngày 29 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã năm 2022

(từ ngày 01/10/2021 đến ngày 01/9/2022)

Thực hiện Công văn số 377/UBND-NV ngày 13/5/2022 của Uỷ ban nhân dân 
huyện Ninh Giang về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 
năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Hồng Đức báo cáo kết quả thi hành pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo từ ngày 01/9/2021 đến ngày 01/9/2022 cụ thể như sau: 

I. Đặc điểm tình hình
Trên địa bàn xã Hồng Đức có 02 tôn giáo đang hoạt động là Phật giáo và Công 

giáo, ngoài ra không xuất hiện các tôn giáo khác. Có 04 chùa, 02 nhà thờ công giáo, 
trong đó có chùa Đà Hưng (thôn Kim Húc) được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. 

Cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn xã có: đình 03, miếu 04, lầu 02, điếm 02 và nhà 
thờ dòng họ (xây dựng trên mảnh đất của gia đình). Không có cơ sở tín ngưỡng nào 
được xếp hạng di tích.

Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, 
không có biểu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền chống phá Đảng, 
Nhà nước, lương giáo đoàn kết hòa thuận sống tốt đời đẹp đạo, góp phần cho sự phát 
triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh-quốc phòng tại địa phương. 

II. Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản QPPL
- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản áp 

dụng từ khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 
được ban hành:

Đảng ủy, chính quyền đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Trên 
cơ sở các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 
theo quy định của pháp luật đã đi vào đời sống; sinh hoạt thuần túy tôn giáo của các 
chức sắc, tín đồ được đảm bảo, đa số các chức sắc, tín đồ đồng tình và hăng hái tích 
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cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng và phát triển kinh 
tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phươn.

- Tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn bản: 
Trên cơ sở các nội dung đã được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về 

tín ngưỡng, tôn giáo đã tạo điều kiện cho việc triển khai, thực hiện của Uỷ ban nhân 
dân xã luôn đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và có tính khả thi cao. 

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, tập 

huấn, phổ biến pháp luật: 
Hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật có vai trò hết sức quan 

trọng trong việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Việc tập huấn nhằm trang 
bị cho đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức nhất định để vận dụng trong thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và trong công tác triển khai, chỉ đạo, tuyên 
truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước 
về tôn giáo và công tác tôn giáo. Do đó, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân xã đã 
thường xuyên quan tâm cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức quản lý nhà nước về công tác tôn giáo do cấp trên tổ chức. 

- Sự phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi 
hành pháp luật: 

Công tác tôn giáo ở xã không có cán bộ chuyên trách, giao cho công chức Văn 
hóa - xã hội kiêm phụ trách công tác tôn giáo. Nhìn chung, việc bố trí kiêm nhiệm 
công chức phụ trách công tác tôn giáo nên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nhiệm vụ 
hiện nay của địa phương, bởi vì trong khi các tổ chức tôn giáo ngày càng phát triển thì 
bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo lại thu hẹp, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo 
chưa có trình độ chuyên môn về công tác tôn giáo, vì vậy trong việc tham mưu cho Uỷ 
ban nhân dân xã trên lĩnh vực tôn giáo còn nhiều hạn chế. Trong khi các chức sắc, nhà 
tu hành các tôn giáo được đào tạo chính quy, chặt chẽ thì nguồn nhân lực cho thi hành 
pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương vừa thiếu lại vừa yếu. 

- Về cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo:
Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã có bố trí một khoản kinh phí để thăm hỏi các cơ 

sở tôn giáo nhân các ngày Lễ phật đản, vào dịp Noenl và Tết cổ truyền của dân tộc. 
Ngoài ra, nguồn kinh phí giành cho hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo còn rất 
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hạn hẹp. Cơ sở vật chất cho thi hành pháp luật về tôn giáo được thực hiện như các bộ 
phận chuyên môn khác. 

3. Tình hình tuân thủ pháp luật
Trên địa bàn xã hiện có 02 loại hình tôn giáo hoạt động là: Phật giáo và Công 

giáo. Trong thời gian qua hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định, 
đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Các cơ sở thờ tự như: Đình, Chùa, Nhà thờ được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đảm 
bảo nơi thờ tự, tín ngưỡng của các tang ni, phất tử và Nhân dân. Tư tưởng của Nhân 
dân, tín đồ phật tử, giáo dân nhìn chung phấn khởi tin tưởng vào chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn đoàn kết chấp hành các quy định tại địa 
phương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiên, nhân đạo. Uỷ ban nhân dân xã 
thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tạo 
điều kiện để các chức sắc, nhà tu hành thực hiện tốt phật sự, tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, tích cực góp phần phát huy truyền thống với 
phương châm sống “Tốt đời - Đẹp đạo”. 

4. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo với nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp về pháp luật tín 
ngưỡng, tôn giáotrên hệ thống đài truyền thanh xã, các hội nghị Ủy ban nhân dân, Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể và cuộc họp nhân dân ở thôn, khu dân cư. Thông qua công 
tác tuyên truyền, các tín đồ, phật tử và nhân dân đã dần hiểu biết và nắm được chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo qua đó 
thực hiện các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt những người theo Phật giáo 
và Công giáo đã nắm bắt và chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trong năm 
2021 và 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng vi phạm các quy 
định của pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tình hình thực hiện Luật và Nghị định 162/2017/NĐ-CP:
+ Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền con người, quyền cơ 

bản của công dân được Hiến pháp quy định và luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, 
ban hành nhiều chính sách để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện. Ủy 
ban nhân dân xã luôn quan tâm, mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho các tín đồ, phật tử 
của các tôn giáo hoạt động trên cơ sở theo quy định của pháp luật.
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Hằng năm, các lễ hội  của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã được tổ 
chức trang trọng theo nghi lễ tôn giáo và phù hợp với phong tục tập quán địa phương 
như: 

Hoạt động tôn giáo diễn ra sôi động ở các cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhưng vẫn 
đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời bảo đảm 
được nhu cầutín ngưỡng tôn giáo của người dân và tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn 
giáo được tạo điều kiện in ấn, phát hành kinh sách, đồ dùng việc đạo phục vụ hoạt 
động tôn giáo.

+ Đăng ký hoạt động tín ngưỡng (Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Luật): Các cơ sở 
tín ngưỡng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh việc đăng ký hoạt động bổ sung khi có 
sự thay đổi về các hoạt động tín ngưỡng.

+ Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Điều 16, 17 của Luật; Điều 5, 6 của Nghị 
định 162-NĐ/CP): Không phát sinh đăng ký.

+ Tổ chức lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người người chuyên hoạt động tôn giáo 
và người không chuyên hoạt động tôn giáo: Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo bồi 
dưỡng về tôn giáo do các cấp tổ chức.

+ Hoạt động tôn giáo (thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động 
tôn giáo bổ sung): UBND xã ban hành thông báo công khai nội dung và quy trình nội 
bộ giải quyết TTHC Lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

+ Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc: Không có.
+ Các cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp: Không có.
+ Hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài; tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài để hoạt động tôn giáo: Không có.

+ Việc thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo: 

Đảng ủy - UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các thôn thực hiện 
tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Công tác tôn giáo, tạo 
thuận lợi để các tôn giáo thực hiện tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. Nhờ vậy, 
thời gian qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Các sự kiện lớn, các 
buổi lễ tập trung đông người liên quan đến tôn giáo trên địa bàn đều được sự chỉ đạo, 
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tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND xã nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững đáp ứng được nhu cầu tự do tín ngưỡng chính đáng của nhân dân.

Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên kiện toàn Ban quản lý di tích cấp xã, các tiểu 
Ban quản lý di tích tại các thôn. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá" để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện luật tín ngưỡng, 
tôn giáo.

Bên cạnh công tác triển khai đồng bộ các văn bản hướng dẫn về tín ngưỡng, tôn 
giáo. UBND xã đã chỉ đạo công chức Văn hóa – xã hội và Đài truyền thanh xã tăng 
cường tuyên truyền các văn bản trên hệ thống Đài truyền thanh xã để nhân dân nắm 
được những nội dung cơ bản và thực hiện. Qua triển khai kiểm tra, rà soát, nhìn chung 
các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn và triển khai thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức thực hiện 
và chấp hành tốt các quy định.

- Các nội dung khác theo quy định của Luật và Nghị định số 162NĐ/CP: 

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên đa bàn được các cấp ủy Đảng và chính 
quyền quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện trên cơ sở b¶o vÖ vµ ph¸t huy quyÒn tù do tÝn 
ngìng cña nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Hµng th¸ng §¶ng uû ®Òu chØ ®¹o 
UBND x· lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc đối với c¸c ho¹t ®éng tÝn ngìng, t«n 
gi¸o. Giao cho khèi D©n vËn lµm tèt c«ng t¸c vËn ®éng ®oµn viªn, héi viªn thùc hiÖn 
tèt chÝnh s¸ch vÒ t«n gi¸o, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tăng 
cường n¾m b¾t các hoạt động tÝn ngìng, t«n gi¸o để kÞp thêi b¸o c¸o víi c¸c ngµnh cã 
liªn quan nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh vÒ c«ng t¸c t«n gi¸o trªn ®Þa bµn. Trên địa bàn xã 
những năm qua không có hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo tổ chức hoạt động 
trái phép hay có hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật. Không phát hiện sai phạm hay 
đơn thư khiếu kiện liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài chính nội bộ và đất đai tại 
các cơ sở thờ tự.

 Cơ sở vật chất tại các cơ sở thờ tự tương đối đảm bảo để các tín đồ phật tử hoạt 
động. Các hoạt động của cơ sở tín ngưỡng tôn giáo được các chức sắc và tín đồ tôn 
giáo đồng tình và ủng hộ, các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào của địa 
phương, góp phần tích cực vào xây dựng phát triển kinh tế của địa phương.

- Việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: 
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UBND xã đã ban hành các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực 
tín ngưỡng, tôn giáo: Ban hành thông báo, Niêm yết công khai, Tuyên truyền trên hệ 
thống đài truyền thanh, lồng ghép tại các hội nghị và tuyên truyền trên cổng thông tin 
điện tử của xã về các thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trong đó quy 
định rõ về trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của các tập thể, cá nhân… và đảm bảo 
đúng trình tự, đúng thời gian theo quy định.

-Tình hình thực hiện Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác 
quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn:

Người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã đã chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện 
quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn, phòng ngừa, ngăn chặn, 
không để xảy ra các hoạt động tôn giáo thực hiện không đúng quy định của pháp luật 
trên địa bàn xã đang quản lý.

Đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn chủ động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật, 
văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời chỉ 
đạo các bộ phận chức năng, các thôn thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử 
lý các hành vi vi phạm trong hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã và báo cáo kịp thời với 
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

II. Đánh giá chung 
1. Những kết quả đạt được
Xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân do 

đó Uỷ ban nhân dân xã đã thường xuyên tham mưu cho Đảng uỷ quan tâm chỉ đạo, 
đồng thời phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tạo mọi điều kiện để 
các tổ chức tôn giáo hoạt động theo pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 
162/2017/NĐ-CP của Chính phủ; luôn coi đồng bào  các tôn giáo là bộ phận của khối 
đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ vậy mà trong thời gian qua, với mục tiêu củng 
cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc, thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. 

Từ những kết quả trên đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 
Đảng, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật 
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chất cho việc thực hiện dân sinh, dân trí, dân chủ nhằm nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho Nhân dân. Đồng bào công giáo và các tín đồ, phật tử luôn tin tưởng, tích 
cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; cải cách hành chính, 
giải quyết những vấn đề bức xúc trong quần chúng Nhân dân, quan tâm xây dựng đội 
ngủ cán bộ “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”.

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
 Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác tôn giáo chưa được 

quan tâm đúng mức; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được 
duy trì thường xuyên, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo 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 tín ngưỡng, tôn giáo. 

Công tác nắm tình hình hoạt động ở các cơ sở tôn giáo chưa kịp thời và thiếu 
thường xuyên, chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát việc hoạt động đối với 
các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã. Sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội chưa thường xuyên và chặt chẽ. 

Cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo còn kiêm nhiệm, chưa được đào tạo 
chuyên môn về lĩnh vực tôn giáo, việc dành thời gian cho công tác tôn giáo chưa nhiều 
nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc được phân công.

Trên đây là báo cáo kết quả thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 
trên địa bàn xã Hồng Đức./.
*Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Tạ Ngọc Quyên
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