
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NỘI VỤ 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SNV-TG 
V/v định hướng nội dung tuyên 

truyền công tác tín ngưỡng, tôn 

giáo quý III năm 2022 

 

Bắc Kạn, ngày         tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Để nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về công 

tác tín ngưỡng, tôn giáo phát huy hiệu quả, Sở Nội vụ xây dựng định hướng nội 

dung tuyên truyền quý III năm 2022 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương lựa chọn thông tin, chỉ đạo, 

hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. 

 (gửi kèm tài liệu nội dung định hướng tuyên truyền công tác tín ngưỡng, 

tôn giáo quý III/2022)./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (Ô. Hưng, PCT)   (b/c); 

- Giám đốc Sở; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (p/h);                   

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (p/h); 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Công thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TG. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Yên 
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TÀI LIỆU  

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC TÍN 

NGƯỠNG, TÔN GIÁO QUÝ III NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số     /SNV-TG ngày     /7/2022 của Sở Nội vụ) 

 

1. Tình hình chung 

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo quý II năm 2022 trên phạm vi cả nước nói 

chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng diễn ra cơ bản ổn định và tuân thủ pháp luật, theo 

Hiến chương, Điều lệ của giáo hội; các tổ chức tôn giáo tích cực vận động chức 

sắc, tín đồ tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện 

cho bà con, tín đồ theo đạo Công giáo, đạo Tin lành và đạo Phật tổ chức lễ phục 

sinh, lễ Phật đản năm 2022 phù hợp với tình hình tại địa phương; tuyên truyền, 

hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện 

hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo 

2.1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt 

động tôn giáo 

Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoquy định những hành vi bị nghiêm 

cấm trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo gồm: 

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.  

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín 

ngưỡng, tôn giáo.  

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: 

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, môi trường;  

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài 

sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;  

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; 

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn 

giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín 

ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 
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5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. 

2.2. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 

Điều 19 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoquy định: 

1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức 

quyên góp để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã 

hội trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này về việc tổ chức quyên 

góp, trong đó nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp; phương 

thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp. 

3. Thẩm quyền tiếp nhận thông báo: 

a) Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp 

quyên góp trong địa bàn một xã; 

b) Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy 

ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp 

ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

c) Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp 

không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này. 

4. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài 

sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, 

phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội. 

5. Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp. 

6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo có trách nhiệm 

kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 

này. 
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