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KẾ HOẠCH 

Công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 27 /KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Bắc Kạn về công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022.  

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng Kế hoạch công 

tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt công tác 

phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản 

lý nhà nước (QLNN) đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo;  

- Đẩy mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền; tạo sự đồng thuận, 

thống nhất cao trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ tại địa phương; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Thực hiện tốt công tác, tuyên truyền, nắm tình hình, vận động tổ chức, cá 

nhân hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; 

phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn giáo góp 

phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn 

hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu 

tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, vi phạm 

pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa 

bàn. 

2. Yêu cầu 
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- Các tổ chức đoàn thể đoàn thể phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nội dung quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo; 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; các văn bản pháp luật liên quan 

và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND 

thành phố. 

- Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải chặt chẽ, đảm bảo tiến 

độ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật. 

- Chủ động nắm tình hình, thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ, tham mưu giải 

quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, không để hình thành điểm 

nóng, vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo xảy ra trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thường xuyên theo dõi về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.  

2. Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Báo cáo cấp trên về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Tổ chức Công tác sơ, 

tổng kết trong năm.  

                           (Có phụ lục chi tiết kèm theo)  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Bố trí nguồn kính phí trong dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. MTTQ và các đoàn thể phường, cán bộ, công chức có liên quan 

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

tại Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp trong 

công tác tham mưu, đề xuất UBND phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý 

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

2. Công chức Văn hóa - Xã hội  

Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu cho UBND phường 

triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tín ngưỡng, tôn 

giáo; chủ động tham mưu cho UBND phường giải quyết các vấn đề liên quan đến 

tín ngưỡng, tôn giáo. 
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Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, năm về phòng Nội vụ (trước 

ngày 08/6, báo cáo tổng kết năm trước ngày 08/12). 

3. Các tổ dân phố 

Phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tín 

ngưỡng, tôn giáo; báo cáo về UBND phường hoặc Công an phường khi có hiện 

tượng lợi dụng tôn giáo hoặc tham gia các hoạt động tôn giáo chưa được công 

nhận. 

Trên đây là kế hoạch công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND phường 

Nguyễn Thị Minh Khai năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND TP; 

- Phòng Nội vụ TP; 

- TT ĐU, HĐND phường (B/c);  

- CT, PCT UBND phường; 

- MTTQ và các đoàn thể phường; 

Gửi bản giấy: 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VP+VH-XH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Thành Tín 

 

 



PHỤ LỤC 

NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai) 

 

TT Nội dung, nhiệm vụ 
Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp Thời gian 

I. Công tác ban hành văn bản về tín ngưỡng, tôn giáo 

1 
Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2022;  
UBND phường 

 

VH-XH, Tư pháp, Công 

an, các tổ chức đoàn thể 

Quý I năm 

2022 

2 

Tuyên truyền luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng tài liệu tuyên truyền văn bản luật 

về tín ngưỡng, tôn giáo (theo hướng dẫn của cấp trên) 

Quý I, II, 

III, IV năm 

2022 

II. Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo 

1 

Lập danh sách công chức tham dự các lớp bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình 

hình mới.  

UBND phường 
Cán bộ, Công chức chuyên 

môn liên quan 

Trong 

năm 2022 

III. Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

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

a 
Tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan đến  hoạt động tín ngưỡng, 

tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. 

 

UBND  phường 
Công chức chuyên môn 

Trong 

năm 2022 

(nếu có) 
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b 

Tăng cường công tác kiểm tra, thăm nắm, quản lý các hoạt động 

tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch tại 

các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện, hướng dẫn cho các tổ 

chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng hoạt động theo pháp luật. 

UBND  phường Các ban ngành liên quan 
Trong 

năm 2022 

c 

Nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương, động 

viên các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần tích cực vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa 

phương. 

d 

Đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; kịp 

thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn “hiện tượng mang tính tôn giáo 

mới”, “đạo lạ”, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm 

pháp luật; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết 

theo thẩm quyền các vụ việc phát sinh liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. 

Công an phường Các ban ngành liên quan 
Trong 

năm 2022 

IV. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 

1 

Công chức Văn hóa- xã hội phối hợp phối hợp với các ban ngành 

đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho các bí thư chi bộ, tổ 

trưởng dân phố  và nhân dân trên địa bàn phường. 

UBND phường Các ban ngành liên quan 
Trong năm 

2022 

V. Công tác sơ, tổng kết 

1 
Báo cáo sơ kết vào tháng 6, báo cáo tổng kết năm vào tháng 12 về 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo gửi  phòng Nội vụ. 
Công chức VHXH Các ban ngành liên quan 

Trong năm 

2022 
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