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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Đăk Hà, ngày         tháng     năm 2023 
 

                 Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số 87/SNV-TG, ngày 11/01/2023 của Sở Nội vụ về việc 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Qúy 

Mão 2023, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng 

dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt quy định của pháp luật; 

tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng Hiến chương, Điều lệ, 

tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, tiết kiệm, 

phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục 

tập quán tốt đẹp của từng địa phương. 

 2. Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp 

có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhu cầu, kiến nghị tổ chức các hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của các cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Không để xảy ra các 

hoạt động mê tín dị đoan, tổ chức các hoạt động quay số trúng thưởng, trục lợi 

về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và các hoạt động lợi dụng 

tôn giáo để tuyên truyền, kích động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh, 

trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn 

huyện. 

 3. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác 

vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các 

tôn giáo trên địa bàn gắn bó, đồng hành cùng với chính quyền, không tin, không 

nghe theo luận điệu xấu của các thế lực thù địch; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe 

tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo để có biện pháp 

giải quyết, không để phát sinh phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. 

 4. Tăng cường vận động các tổ chức tôn giáo và chức sắc, chức việc các tôn 

giáo phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", tích cực tham gia cùng các cấp 

chính quyền trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh 

khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, công nhân, 

người lao động, nhất là người bị mất việc làm nhằm ổn định đời sống, đón xuân 

mới Quý Mão đầm ấm, vui tươi, lành mạnh. 

 

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

Nguyên đán Quý Mão về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 10 giờ ngày 
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27/01/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy 

theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời 

báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để được xem xét, giải 

quyết. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên (t/h);      CHỦ TỊCH 
- TT Huyện uỷ (b/c);                               

- TT HĐND huyện (b/c); 

- BCĐ công tác tôn giáo (b/c); 

- Lưu: VT, NV. 

  

          Hà Tiến    
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