
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-NV 
V/v tăng cường quản lý hoạt động của người 

đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, 

Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 1422/SNV-BTG ngày 

04/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý hoạt động của 

người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. UBND huyện giao. 

1. Các phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Kinh 

tế và Hạ tầng huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu UBND huyện thực 

hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại văn bản số 453/UBND-VX2 ngày 22/01/2020 về việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 453/UBND-VX2 ngày 22/01/2020 về 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; các 

văn bản hướng dẫn của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện 

nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng và thực hiện chính sách 

pháp luật về tín ngưỡng trên địa bàn. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức để cộng 

đồng dân cư bầu, cử người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 

theo quy định tại Điều 11 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016. 

Xem xét kỹ khi công nhận kết quả bầu, cử người đại diện, ban quản lý cơ sở 

tín ngưỡng. Có cơ chế tuyển chọn những người đại diện cơ sở tín ngưỡng, Ban quản 

lý di tích, Ban tổ chức lễ hội tín ngưỡng đảm bảo là những công dân tốt, có uy tín 

trong cộng đồng dân cư, có hiểu biết về ý nghĩa, nội dung sinh hoạt, hoạt động tín 

ngưỡng theo quy định của pháp luật.  

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động người đại diện, ban quản lý các cơ sở 

tín ngưỡng chấp hành các quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo, các 

quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tôn vinh những người hoạt động tín 

ngưỡng có nhiều đóng góp tích cực trong việc giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của 

tín ngưỡng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-

19 tại các cơ sở tín ngưỡng. 
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3. Giao phòng Nội vụ huyện: 

- Theo dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung trên. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND các xã, thị 

trấn tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn với Huyện ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ định kỳ 

trước ngày 15 tháng 5 và ngày 10 tháng 11 hàng năm. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT&PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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