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Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Trên địa bàn xã Hồng Phúc

Thực hiện Công văn số 83/PNV ngày 03/6/2022 của Phòng Nội vụ huyện 
Ninh Giang về việc báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín 
ngưỡng và tôn giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo xã Hồng Phúc báo cáo kết quả thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:

I. Khái quát
1. Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn.
Trong những năm qua, tình hình hoạt động, sinh hoạt tôn giáo diễn ra 

bình thường, tương đối ổn định, hoạt động đúng chính sách pháp luật và phù 
hợp với nghi lễ tôn giáo. Trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán, lễ Phật Đản thu hút 
nhiều tín đồ tham gia. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, các ngành, đoàn thể 
luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân về chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn 
giáo; đề cao trách nhiệm của chính quyền, cơ quan nhà nước và trách nhiệm của 
công dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 
Nhằm góp phần xây dựng củng cố sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững 
ổn định chính trị để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương, công tác xây dựng nông thôn mới và luôn làm tốt các phong trào như 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”, “Sống tốt đời 
đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc” góp phần xây dựng phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Hồng Phúc.

Hoạt động của các cơ sở tôn giáo chủ yếu theo hội Phật giáo, không có 
các đạo lạ hoạt động nên tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở 
tôn giáo đảm bảo ổn định. Không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện nên lãnh đạo 
cũng như công chức chuyên môn chỉ đạo chung tại các cuộc họp tới các ban hội 
tự. Trưởng các thôn, các Tiểu ban quản lý di tích thôn giúp UBND xã quản lý 
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các cơ sở tôn giáo, các công trình xây dựng tôn giáo và báo cáo kịp thời tình 
hình khi có sự việc phát sinh xảy ra.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động tôn 
giáo (lễ, hội) 6 tháng đầu năm 2022. Các chùa không tổ chức các lễ hội lớn, các 
ngày lễ thường như ngày rằm, mùng một có ít phật tử tham gia.

2. Tình hình hoạt động tôn giáo
2.1.Về Đạo Phật:
Toàn xã có 04 cơ sở thờ tự Phật giáo. Không có chức sắc Phật giáo, chỉ có 

các nhà sư đang giao duyên ở các chùa. Không có trường hợp hoạt động trái 
pháp luật về tôn giáo. Có 03 Ban hộ tự thuộc 03 chùa:

+ Chùa Khánh Linh (thôn Đà Phố) có khoảng 200 phật tử do nhà sư Thích 
Chơn Hoàng, hiệu: Thích nguyên thiện đang giao duyên;

+ Chùa Khánh Đô (thôn Phụ Dực) có khoảng 150 phật tử do nhà sư  
Thích Phương Niệm đang giao duyên; 

+ Chùa An Linh (thôn An Lãng) có khoảng 100 phật tử do Ban hội tự của 
thôn quản lý; 

+ Miếu Tây Đà Phố là khu di tích cấp tỉnh; UBND xã giao cho ông Hoàng 
Văn Cốm trông coi, quản lý.

Tín đồ phật tử chủ yếu là người cao tuổi. Hằng năm chùa, miếu và các nhà 
thờ dòng họ có tổ chức các lễ hội truyền thống đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm 
linh của tín đồ phật tử và nhân dân.

Sau khi nhận được các văn bản của cấp trên ban hành, UBND xã đều triển 
khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ tới các đồng chí Trưởng thôn, Trưởng ban 
công tác Mặt trận thôn, Trưởng ban hộ tự nhà chùa trên địa bàn xã cùng thực 
hiện đúng theo quy định của pháp luật và theo văn bản hướng dẫn thực hiện của 
cấp trên. Bên cạnh đó, UBND xã đã chỉ đạo Ban Văn hóa – Thông tin thông báo 
trên hệ thống Đài truyền thanh xã cho nhân dân nắm bắt cùng thực hiện. 

Qua rà soát, nhìn chung các tập thể và cá nhân đều triển khai tổ chức thực 
hiện nghiêm theo pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã.

2.2. Về tình hình tín ngưỡng tôn giáo nổi cộm:
Ngoài đạo phật đang hoạt động trên địa bàn xã, đến nay xã không xuất 

hiện đạo lạ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của đạo lạ ở một số địa phương cấp 
ủy đã chỉ đạo BCĐ công tác tôn giáo xã và chính quyền làm tốt công tác tuyên 
truyền chính sách tôn giáo của Nhà nước. Thường xuyên nắm chắc diễn biến và 
sự phát triển của đạo lạ đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn đạo lạ 
xâm nhập vào địa bàn xã. Sự vào cuộc của chính quyền, các ngành đoàn thể đã 
mang lại hiệu quả đến nay trên địa bàn toàn xã không có đạo lạ hoạt động.

II. Kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo
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Nhìn chung Đảng ủy, UBND xã và các ngành đoàn thể đều tích cực vào 
cuộc cùng lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hoạt động tôn giáo trong đó có sự quan tâm 
về việc tôn tạo và xây dựng các công trình tôn giáo. Bên cạnh việc ban hành các 
văn bản chỉ đạo còn tích cực tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên, các phật 
tử tại các cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, không 
được xây dựng trái phép và không được vi phạm pháp luật. Thời gian qua tình 
hình hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã đảm bảo ổn định, không 
có ý kiến hay đơn thư khiếu kiện liên quan đến các công trình tôn giáo. 

III. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Tuy Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên 

kiểm tra hoạt động và việc xây dựng, tu sửa cơ sở thờ tự của các cơ sở tôn giáo 
trên địa bàn xã. Tuy nhiên việc kiểm tra chưa sâu sát và kịp thời.

Do các chùa chưa có nhà sư trụ trì nên hoạt động của các ban hội tự chưa 
được bài bản có lúc còn mất đoàn kết nội bộ...

IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 
giáo 6 tháng cuối năm 2022

Nhằm tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tựu đã đạt được, khắc 
phục những điểm còn hạn chế, thực hiện quan điểm của Đảng về công tác tôn 
giáo được thể hiêṇ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Phát huy những 
giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo”. Quan tâm và tạo điều kiêṇ cho 
các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lê ̣của tổ chức tôn giáo đã 
được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động 
phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn 
giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật”.       

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy ở địa phương đối với công tác tôn giáo 
là rất quan trọng, đồng thời phải nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền địa 
phương đối với tôn giáo, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với 
các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong thực hiện công tác tôn giáo và 
phát huy vai trò của đội ngũ cán bô,̣ đảng viên trong tuyên truyền, vận động .    

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo muốn đạt hiệu quả tốt, trước hết cần 
nắm thật chắc tình hình tôn giáo ở địa phương, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng của các ban hội tự, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo,  
các tín đồ phật tử và nhân dân. Qua đó, một mặt tạo sự đồng thuận trong triển 
khai thực hiện các nội dung quản lý một cách “hợp tình, hợp lý”, theo đúng quy 
định về trình tự, thủ tục hành chính. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh với những 
hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 
dân. Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trong thời gian tới.        
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V. Kiến nghị, đề xuất
Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, 

công chức phụ trách công tác tôn giáo ở xã.
Cần có chế độ, chính sách hợp lý đầu tư cho các cơ sở tôn giáo và đối với 

đội ngũ công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng và tôn giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2022 của Ủy ban nhân dân xã Hồng Phúc./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện (để b/c);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
CHỦ TỊCH

Bùi Thị Chiên
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