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UỶ BAN NHÂN DÂN 

P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

 

Số:        /UBND-VHXH  

V/v tuyên truyền công tác tín ngưỡng, 

tôn giáo quý I năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

P. Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

       Kính gửi: Các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố. 

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

luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo phát huy hiệu quả. UBND 

phường nguyễn Thị Minh Khai đề nghị các ông, bà tổ trưởng tổ dân phố thực 

hiện, triển khai đến toàn thể nhân dân tuyên truyền nội dung chính sách, pháp luật 

về tín ngưỡng, tôn giáo theo tài liệu đính kèm Công văn này. 

Ủy ban nhân dân phường đề nghị các các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- CT, phó CTUBND phường; 

Gửi bản giấy: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VP - VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Võ Thành Tín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Văn bản số 88/UBND-NV ngày 19/01/2022 của UBND thành 

phố Bắc Kạn về việc định hướng nội dung tuyên truyền công tác tín ngưỡng, tôn 

giáo quý I năm 2022. 
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TÀI LIỆU  

TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT  

VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-VHXH ngày 20/01/2022  

của UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai) 

1. Tình hình chung 

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo quý IV năm 2021 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; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thăm 

hỏi, động viên, tạo điều kiện cho bà con, tín đồ theo đạo Công giáo, Tin lành tổ 

chức lễ Giáng sinh năm 2021 phù hợp với tình hình mới tại địa phương đúng chủ 

trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính 

phủ đề ra tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021; các tổ chức 

tôn giáo tích cực vận động chức sắc, tín đồ tham gia công tác phòng, chống dịch 

bệnh covid-19 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, với tinh thần trách nhiệm 

cao; 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. 

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

2.1. Lễ hội tín ngưỡng 

* Trách nhiệm của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng khi tổ 

chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ được quy định như thế nào? Văn bản thông 

báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ được quy định thế nào? 

- Khoản 1 Điều 13 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  quy định 

người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng diễn ra định kỳ chậm nhất là 20 ngày trước 

ngày tổ chức lễ hội đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội 

tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong 

nhiều xã thuộc một huyện, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện 

thuộc một tỉnh. 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016, văn bản thông báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ cần nêu rõ 

tên lễ hội tín ngưỡng, nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến 

thành viên ban tổ chức và các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội. 

* Trách nhiệm của Ủy ban nhân các cấp trong việc tổ chức lễ hội tín 

ngưỡng định kỳ? 
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Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 

thì Ủy ban nhân các cấp có trách nhiệm bảo đảm việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng 

định kỳ theo nội dung đã được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo thông báo. 

* Những lễ hội tín ngưỡng nào trước khi tổ chức phải đăng ký với Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra lễ hội? Văn bản đăng ký tổ chức các lễ hội 

tín ngưỡng này cần những nội dung gì? 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 

2016 trước khi tổ chức các lễ hội tín ngưỡng sau đây, người đại diện hoặc ban 

quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội: 

+ Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; 

+ Lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn; 

+Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội 

dung, thời gian, địa điểm. 

- Văn bản đăng ký tổ chức các lễ hội tín ngưỡng nêu trên cần nêu rõ tên lễ 

hội, nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với trước, quy mô, thời gian, địa 

điểm tổ chức, dự kiến thành viên ban tổ chức và các điều kiện cần thiết để bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội. 

* Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời về việc tổ 

chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời 

gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ được quy định như thế nào? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc đăng ký lễ hội tín 

ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc 

lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, 

thời gian, địa điểm; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do. 

* Các khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được quản lý và sử 

dụng như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 15 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 người 

đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm quản lý và sử dụng 

đúng mục đích, công khai, minh bạch khoản thu từ việc tổ chức lễ hội. 

Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội, người đại diện hoặc ban 

quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về khoản thu, 

mục đích sử dụng khoản thu đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối 
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với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ 

chức trong nhiều xã thuộc một huyện, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong 

nhiều huyện thuộc một tỉnh. 

 2.2. Hoạt động tôn giáo trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục, y tế, bảo 

trợ xã hội, từ thiện nhân đạo 

* Hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm; 

hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo được quy định 

như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 54 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định 

về hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm như sau: 

Được thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín 

ngưỡng, tôn giáo; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng, tôn 

giáo, đồ dùng tôn giáo theo quy định của pháp luật về xuất bản và quy định khác 

của pháp luật. 

Tại Điều 55 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định về hoạt động 

giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo như sau: Được tham gia các 

hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

 2.3. Hoạt động quyên góp; tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của 

tổ chức, cá nhân nước ngoài 

* Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

được tổ chức quyên góp không? Nếu được thì pháp luật quy định như thế nào? 

Theo quy định tại 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 

giáo: cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được tổ 

chức quyên góp. Việc tổ chức quyên góp là 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. 

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 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. 

Bên cạnh đó, 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 giáo 
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cũng quy định: trước khi tổ chức quyên góp các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền tùy thuộc vào địa bàn quyên góp. Nếu quyên góp trong địa bàn 

một xã thì sẽ thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã trước 05 ngày làm việc; nếu 

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 thì thông 

báo trước 10 ngày; ngoài ra nếu quyên góp không thuộc các trường hợp trên sẽ 

thông báo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước 15 ngày. 

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. 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. 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 trên. 

* Việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của 

tổ chức, cá nhân nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 20 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 

giáo: tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp nhận tài trợ của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo 

cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới 

cơ sở tôn giáo; tổ chức cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, đồ dùng 

tôn giáo thì thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng viện trợ 

không hoàn lại./. 
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