
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-UBND 

 

Vũ Muộn, ngày           tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra,  

rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 

và Công văn số 903/UBND-TP ngày 26/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch 

Thông về việc Chuẩn bị cho công tác kiểm tra về tín ngưỡng, tôn giáo. UBND xã Vũ 

Muộn báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 trên địa 

bàn cụ thể như sau: 

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

1. Đặc điểm tình hình 

- Vũ Muộn là một xã vùng cao nằm ở phía đông bắc của huyện Bạch Thông. 

Cách trung huyện 18 km. Tổng diện tích đất tự nhiên là: 3842,24 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp là: 356,39 ha. 

+ Đất phi nông nghiệp là: 70,51 ha. 

 Có 05 dân tộc cùng sinh sống, thôn xa trung tâm nhất là thôn Lủng Siên cách 

trung tâm xã 06 km. Nhìn chung số hộ dân trong toàn xã chủ yếu sản xuất là nghề 

nông, lâm nghiệp, mức thu nhập không ổn định tỷ lệ hộ nghèo còn cao.  

- Hiện nay toàn xã có 02 trường hợp theo đạo tâm linh Bác Hồ chưa được pháp 

luật công nhận. Tuy nhiên, qua theo dõi và thăm nắm 02 cá nhân không có hiện tượng 

tuyên truyền cho người khác và không gây mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, cụ 

thể: 

1 Đinh Thị Hanh Thôn Tân Lập Thờ đạo Bác 2011 

2 Đinh Thị Nhi Thôn Tân Lập Thờ đạo Bác 2011 

- Thầy mo, then, Pụt, tào trên địa bàn xã : 

+ Thầy mo: Bàn Văn Ghển, Đặng Văn Chu, Bàn Văn Thạch 

+ Thầy Tào: Bàn Vượng Phúc 
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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 

a) 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 địa phương 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. Trong năm 2022 UBND xã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND 

ngày 14 tháng 02 năm 2022 của UBND xã Vũ Muộn về về công tác tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2022.  

- 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 

tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ được đảm bảo, các tín đồ đồng tình và hăng hái tích 

cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.  

b) Tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của văn bản  

- Các Văn bản triển khai thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được tham 

mưu xây dựng dựa trên các điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống 

văn hóa và phong tục tập quán của địa phương, các văn bản này quy định rõ ràng, cụ 

thể các nội dung để thống nhất trước khi đưa vào triển khai thực hiện.  

- 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 UBND 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  

a) Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến 

pháp luật  

Hoạt động 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 cử công chức tham gia các 

lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, đồng thời luôn quan tâm 

cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. 

b) Sự phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi 

hành pháp luật  
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- Địa phương đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL như giao công 

chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo kịp thời tham mưu xây 

dựng và ban hành các kế hoạch, các báo cáo về tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản 

được ban hành kịp thời với đầy đủ nội dung mang tính thống nhất và đồng bộ cao. 

- Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên đã cụ thể hóa các nội dung phù hợp với 

tình hình thực tế tại địa phương, vì vậy hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có tính khả 

thi cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng, thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và 

các văn bản QPPL có liên quan đạt hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn và phục vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 

giáo của chính quyền địa phương. 

c) Mức độ đáp ứng về nguồn kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo  

Nguồn kinh phí dành cho hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo còn hạn chế.  

3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

- Trong những năm gần đây nhờ chính sách tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn của 

Đảng và Nhà nước ta, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương đã đi vào nề nếp 

và ổn định, nhân dân có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hoạt động, các văn 

bản quy pháp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đã được ban hành là căn cứ pháp lý để 

các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện, không vi phạm vào các hành vi mà pháp 

luật cấm. 

- Trong thời gian qua hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã ổn định, 

đảm bảo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tư tưởng của nhân dân, tín đồ phật 

tử, 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. 

4. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

Qua các văn bản chỉ đạo, các hình thức tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp về pháp 

luật tín ngưỡng, tôn giáo, 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 tương đối 

các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo.  

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

ĐẾN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1. Xây dựng ban hành văn bản QPPL 

-  Địa phương thực hiện tốt công tác tham mưu với Cấp ủy về công tác quản lý 

nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo, đã ban hành các văn bản liên quan về Tín ngưỡng, 

Tôn giáo: 

+ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/2/2022 về công tác Tín ngưỡng, Tôn 

giáo năm 2022;  
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+ Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 08/2/2022 về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022;  

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Các văn bản địa phương đã ban hành hiện nay vẫn còn hiệu lực và nội dung của 

các văn bản được kiểm tra, rà soát hiện vẫn còn phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương. 

3. Các điều kiện đảm bảo cho xây dựng, ban hành; kiểm tra, rà soát văn 

bản QPPL 

Địa phương đã bố trí công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Tín 

ngưỡng, Tôn giáo của địa phương. Ngoài ra hàng năm công chức phụ trách còn được 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và các điều kiện đảm bảo khác về tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

IV. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN; KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

a) Hạn chế, nguyên nhân: 

Việc triển khai tuyên truyền đôi lúc chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể 

nên việc triển khai tới hội viên, đoàn viên và nhân dân đôi lúc chưa kịp thời.  

b) Khó khăn, vướng mắc: 

Hiện nay trên địa bàn xã có 02 cá nhân thờ đạo tâm linh Bác Hồ chưa được pháp 

luật công nhận. Việc tuyên truyền vận động các cá nhân không theo đạo Bác gặp 

nhiều khó khăn, do họ đã tin tưởng và theo nhiều nên khó bỏ. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:  

Thường xuyên tổ chức, mở lớp đào tạo bồi dưỡng công chức làm công tác tôn 

giáo, kỹ năng giao tiếp với các chức sắc, tín đồ tôn giáo để thuận tiện trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản liên quan. 

Trên đây là báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm 

tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến về tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2022 trên địa bàn xã Vũ Muộn./. 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

 - Lưu: VT.  

Gửi bản điện tử: 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 
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