
 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 944/UBND-NV, ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Thông về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Vũ 

Muộn báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu 

năm, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1. Tình hình chung: Vũ Muộn là xã vùng cao của huyện Bạch Thông, 

nằm ở phía Bắc của huyện cách trung tâm huyện 18km, có diện tích tự nhiên 

3842,31ha, có 434 hộ, với 1.698 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện có 

169/434 hộ, chiếm 38,94%, hộ cận nghèo có 25/434 hộ chiếm 5,8% có 5 dân tộc 

cùng sinh sống. 

2. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp, nổi cộm: Trên địa bàn xã 

không để xảy ra tình hình phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN 

NGƯỠNG, TÔN GIÁO  

1. Công tác tham mưu, ban hành các văn bản liên quan về tín 

ngưỡng, tôn giáo 

- Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy về công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo như: ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 

14/02/2022 về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022. 

- Báo cáo về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân sửu 2022. 

2. Công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo 

- Công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo: 

Không có. 

- Việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo: Không có. 

- Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tỉnh trong công tác 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo: Không có 
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- Công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc và người có uy tín 

trong các tôn giáo: Không có. 

3. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

Người làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo do Công chức Văn hóa - Xã hội 

kiêm nhiệm, không có chuyên trách nên cũng có phần khó khăn trong công tác 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo  

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công chức chuyên 

môn, cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã tuyên truyền nội dung của UBND 

tỉnh, huyện trên hệ thống loa đài truyền thanh xã được 04 lượt và chỉ đạo các 

thôn tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp tại thôn. 

5. Công tác xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa 

phương 

Trên địa bàn xã không có vụ việc vi phạm pháp luật nào nào liên quan đến 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo. 

6. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể nắm tình hình, 

ngăn chặn, xử lý các hoạt động của tổ chức, cá nhân liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật, hiện tượng tín ngưỡng, tôn 

giáo mới phát sinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương: 

Không có 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được cấp 

ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng của 

địa phương; các ngành đoàn thể và các thôn đã tuyên truyền các văn bản của nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến toàn thể hội viên và nhân dân. 

2.Tồn tại, hạn chế: Công tác phổ biến tuyên truyền, thăm nắm địa bàn 

đôi lúc chưa kịp thời. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tốt công tác quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. 

- Phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể xã và thôn tuyên truyền, quản lý 

không cho đạo lạ xâm nhập vào địa bàn. 

- Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã nắm chắc tư 

tưởng của nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền tới nhân dân các chủ trương, 

chính sách của Đảng và nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tránh để các 

lực lượng phản động lợi dụng tôn giáo để gây biểu tình, gây mất trật tự về an 

ninh. 



 4. Đề xuất, kiến nghị: Không có 

Trên đây là báo cáo công tác tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND xã Vũ Muộn./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lưu: VP. 
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