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Số:          /KH-UBND Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2023       

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo  

và các văn bản hướng dẫn thi hành cho người hoạt động  

không chuyên trách tại thôn và các tầng lớp Nhân dân  

trên địa bàn huyện năm 2023 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2064/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 29/8/2017 của UBND huyện về 

việc triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho người hoạt 

động không chuyên trách tại thôn và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện 

năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp Nhân 

dân, trong đó có bộ phận đồng bào tin theo các tôn giáo, già làng, người có uy 

tín nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.  

- Gắn việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo với việc 

tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp 

của từng dân tộc; xây dựng và thực hiện hương ước, quy tắc ứng xử trong cộng 

đồng dân cư, trong đó có nội dung tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và 

quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. 

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tín đồ tôn giáo trên địa bàn, kịp 

thời phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật làm 

ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

- Tạo ra sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức về tôn giáo 

của các tầng lớp Nhân dân cũng như các tín đồ các tôn giáo. 
 

2. Yêu cầu  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phải 

được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền phải đầy đủ, đúng 

quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

 - Nội dung tuyên truyền cần đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp 

với từng địa bàn, từng đối tượng. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT 

1. Nội dung: Tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng 

và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể: 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; 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; 

- Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về 

công tác tôn giáo trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương, chính sách về tín 

ngưỡng, tôn giáo trong các văn kiện Đại hội của Đảng các khóa XI, XII,XIII 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Hình thức: Tuyên truyền trực tiếp thông qua Hội nghị tổ chức tại các xã 

được chọn. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ 

1. Đối tượng: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và Nhân dân tại 

các xã: Đăk Mar, Đăk Ngọk, Đăk Ui.  
 

2. Số lượng: Tổng số đại biểu tham dự là 310 người. Cụ thể: 

- Xã Đăk Mar: 120 đại biểu;  

- Xã Đăk Ngọk: 90 đại biểu; 

- Xã Đăk Ui: 100 đại biểu; 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1.Thời gian thực hiện: 

 Dự kiến tháng 7/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

2.  Địa điểm tổ chức:  
Tại Hội trường UBND hoặc Trung tâm học tập cộng đồng. 
 

V. BÁO CÁO VIÊN: Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo Quyết 

định số 1623/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đăk Hà về việc 

giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; dự toán ngân sách 

và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Đăk Hà . Tổng 

kinh phí thực hiện là 63.000.000 đồng. Chi cho các mục: 

+ Hỗ trợ tiền ăn cho học viên là người hoạt động không chuyên trách tại 

thôn, tổ dân phố và Nhân dân tại các xã Đăk Mar, Đăk Ngọk, Đăk Ui. 

+ Chi trả cho báo cáo viên. 

+ In ấn tài liệu, văn phòng phẩm, nước uống. 

+ Chi phí quản lý lớp học. 

+ Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến lớp học. 
 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã: Đăk Mar, Đăk 

Ngọk, Đăk Ui triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức hội nghị. 
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- Chuẩn bị nội dung tài liệu tuyên truyền và các điều kiện liên quan để phục 

vụ hội nghị. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Thẩm định, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này 

trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy 

định. 

3. UBND các xã Đăk Mar, Đăk Ngọk, Đăk Ui  

- Lập danh sách Đại biểu tham dự về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) 

trước ngày 30/5/2023.  

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí hội trường, bàn ghế, âm 

thanh, loa máy… để tổ chức hội nghị. 
  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 của UBND 

huyện Đăk Hà./. 
 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- UBND các xã: Đăk Mar, Đăk Ngọk, Đăk Ui (t/h); 

- Phòng Nội vụ (t/d, t/h); 

- Lưu VT, NV. 

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến  
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