
 

 

           Kính gửi:  

    

 

-  - Các Sở, Ban ngành; 

   - Báo Ninh Thuận; 

   - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
  

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, thiết thực, 

chặt chẽ, hiệu quả theo ý kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Công văn số 

1089/TGCP-PCTT ngày 17/9/2021;  
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành có liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 
 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo bằng nhiều hình thức phong 

phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và hướng trọng tâm về cơ sở 

nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chức 

sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và  trong Nhân dân để thống nhất thực hiện 

đúng các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định 

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.  
 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng 

dẫn các cơ quan Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống 

truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh; tăng cường đăng, phát tin, bài có liên quan đến pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo và các chuyên đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên 

các chuyên trang, chuyên mục Hỏi-đáp pháp luật, Pháp luật và cuộc sống. 
 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tổ chức tuyên truyền về 

công tác tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo 
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đức tốt đẹp của các hoạt động tín ngưỡng tại địa phương để Nhân dân giữ gìn, 

phát huy; phê phán và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, 

tâm linh và các nghi lễ, tín ngưỡng còn hủ tục, lạc hậu. 
 

4. Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với các Sở ngành có liên quan 

trong việc cung cấp thông tin và thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc, 

chính sách dân tộc có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại nơi cư trú thực 

hiện tốt pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 
 

5. Sở Nội vụ  

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền về tín 

ngưỡng, tôn giáo; nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai 

thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các cơ quan chức năng xử 

lý các thông tin sai trái, xuyên tạc về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. 
 

- Hằng năm, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mở 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, 

chức việc chủ chốt của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người 

đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh trong tỉnh; Phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trong tỉnh. 
 

6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh và các cơ 

quan có liên quan để tham mưu bố trí dự toán kinh phí phục vụ tốt công tác tổ 

chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; mở lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo – đảm 

bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và theo quy định về phân 

cấp quản lý ngân sách nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh 

phí theo quy định của pháp luật hiện hành. 
 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị-xã hội cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa 

phương;  
 

- Căn cứ tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương; tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc 

của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện hoặc Ban 

quản lý cơ sở tín ngưỡng; tạo điều kiện để cán bộ, công chức và người hoạt 

động không chuyên trách làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã 

tham dự các lớp bồi dưỡng do tỉnh tổ chức. 
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Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo 

dõi thực hiện nội dung Công văn này, kịp thời báo cáo tình hình, kết quả cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo/. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Tôn giáo Chính phủ;  

- CT và PCT Nguyễn Long Biên; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. PD 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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