
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NV  

V/v tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

Tam Điệp, ngày      tháng 3 năm 2023 

         

Kính gửi:  

 - Công an thành phố; 

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

 - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

 Căn cứ Công văn số 182/SNV-BTG ngày 01/3/2023 của Sở Nội vụ về việc 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; UBND thành phố 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao triển khai một số nội dung sau:  

1. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, Ban quản lý, 

người đại diện các cơ sở tín ngưỡng thuộc đối tượng quản lý ở địa phương tăng 

cường vận động, tuyên truyền đến tín đồ và Nhân dân thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự; ngăn 

chặn những biểu hiện mê tín dị đoan, lệch chuẩn, trục lợi trong các cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo.  

2. Hướng dẫn các hoạt động tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo phải thông 

qua tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tại địa phương và theo đúng quy 

định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.  

3. Hướng dẫn, yêu cầu người đại diện các cơ sở tôn giáo, Ban quản lý, người 

đại diện các cơ sở tín ngưỡng:  

- Thực hiện tốt các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt thực hiện nghiêm 

các quy định của pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội.  

- Nghiêm túc thực hiện quy chế văn hóa ở cơ sở, nếp sống văn hóa, văn 

minh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động tổ chức lễ hội theo quy 

định của pháp luật.  

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức 

lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo quy định tại 

Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính, không để xảy ra 

vi phạm pháp luật về kinh tế, gây mất đoàn kết nội bộ trong công tác quản lý, thu 

chi tài chính.  

4. Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan trong quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, 

tôn giáo để vi phạm pháp luật, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng đi vào nền nếp, tuân thủ các quy định của pháp luật.  
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5. Hướng dẫn người đại diện các cơ sở tôn giáo, Ban quản lý, người đại diện 

các cơ sở tín ngưỡng triển khai các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo an 

ninh, trật tự, thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các 

quy định của địa phương nơi tổ chức lễ hội.  

6. Có biện pháp ngăn chặn việc sử dụng các cơ sở thờ tự tư gia như các cơ 

sở tín ngưỡng của cộng đồng để hoạt động tín ngưỡng tập trung đông người gây 

mất an ninh trật tự.  

7. Hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các 

quy định về việc tham gia lễ hội và thực hiện: không đi lễ hội trong giờ hành 

chính; không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội (trừ trường 

hợp thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ)./. 
 

 Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - Thường trực BCĐ THCTTG thành phố (để b/c);  

 - Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;   

 - Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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