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

6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã An Đức

Thực hiện công văn số 8379/PNV, ngày 03 tháng 6 năm 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, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân xã An Đức 
báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
1.1. Tình hình hoạt động tín ngưỡng.
- Tổng số cơ sở tín ngưỡng, tôn giaó trên địa bàn xã là 08 cơ sở, trong đó: 

04 đình, 03 Chùa và 01 giáo họ thôn Trại Mũa. Cơ sở tín ngưỡng có người đại 
diện trông coi là 08 cơ sở. 

- Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của 
pháp luật trong việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng. Đảm 
bảo quyền tự do tín ngưỡng của mọi người; tiền, tài sản được dâng cúng, công 
đức, tài trợ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch. 

- Ngay từ đầu năm, UBND xã chỉ đạo Ban quản lý di tích và các tiểu ban 
quản lý tại các thôn tiến hành kiểm kê tài sản của cơ sở, quản lý và sử dụng tài sản 
đúng mục đích  theo quy định của Pháp luật.

- Cơ sở vật chất tại các cơ sở thờ tự tương đối đảm bảo để các tín đồ phật tử 
hoạt động. Các hoạt động của cơ sở tín ngưỡng được các chức sắc và tín đồ đồng 
tình và ủng hộ, các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào của địa 
phương, góp phần tích cực vào xây dựng phát triển kinh tế của địa phương.

1.2. Tình hình hoạt động tôn giáo.
+ Phật giáo
- Tổng số chùa trên địa bàn xã có 03 chùa, chưa có chùa nào được xếp hạng 

di tích. Số chùa có tăng, ni trụ trì: 02 chùa (Chùa Vĩnh Ứng và Chùa Vạn Phúc). 
Tổng số lượng tín đồ: Trên 200 tín đồ.

3/3 chùa đều có ban hộ tự, kể từ ngày ¼ âm lịch đến nay các chùa đã triệu 
tập các tín đồ để thắp hương những ngày tuần tiết trong tháng, được đảm bảo đúng 
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quy định trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và công tác 
phòng, chống dịch.

Việc quản lý, sử dụng tài sản của các chùa do Sư trụ trì và ban hộ tự quản lý.
Số chùa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 03 chùa. Không có 

chùa nào trên địa bàn xã vi phạm về tranh chấp đất đai.
Hoạt động từ thiện, nhân đạo: các chùa đều có những xuất quà tặng 

các gia đình khó khăn, các cháu khuyết tật trong dịp lễ tết, quà chúc thọ các cụ, 
các quà trên đều thông qua MTTQ xã, cụ thể: 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Đức phối  hợp với các cơ sở tôn giáo, tín  
ngưỡng trên địa bàn xã đã hỗ trợ được 78 xuất quà cho các hộ gia đình là hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và  hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 17.200.000 
đồng trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ngày 1/6/2022 chùa Vĩnh Ứng 
thôn Ứng Mộ phối hợp với BCTMT thôn Ứng Mộ tổ chức vui liên hoan cho trên 
300 cháu trong khu dân cư nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, với tổng số tiền trên 
10.000.000 đồng.
Việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tôn giáo được đảm bảo, không có 
hoạt động mê tín dị đoan. Không xảy ra các hoạt động ảnh hưởng đến văn hoá, 
đạo đức, trục lợi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

+  Công giáo
- Số nhà thờ công giáo: 01 nhà thờ - Nhà thờ công giáo thôn Trại Mũa
- Hiện nay số hộ gia đình bên công giáo 24/130 đạt 18.4 %.
Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở Công giáo do giáo dân quản lý.
+ Tôn giáo khác: Không. 
+ Hoạt động của Đạo lạ: Không có đạo lạ
2. Kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
2.1. Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 

chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo:
Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn được các cấp ủy Đảng và 

chính quyền quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện trên cơ sở bảo vệ và phát huy 
quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân theo quy định của Pháp luật. Hàng tháng 
Đảng ủy đều chỉ đạo UBND xã làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 
động tín ngưỡng, tôn giáo nhất là việc tổ chức các hoạt động phải tuân thủ nghiêm 
các quy định của cấp thẩm quyền và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Uỷ ban nhân dân xã kiện toàn Ban quản lý di tích cấp xã, các tiểu Ban quản 
lý di tích tại các thôn khi có sự thay đổi về nhận sự để thuận tiện trong công tác 
chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo:
Công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện luật tín ngưỡng, tôn giáo được 

đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền thanh xã, 
thông qua hoạt động tuyên truyền, các cuộc họp, hội nghị của các ban, ngành, 
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở xã như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội 
Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… đã tích cực phối hợp với 
chính quyền triển khai, thực hiện Đề án góp phần bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và 
phát huy các di tích, di sản văn hoá ở địa phương.

Công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc: Ủy ban MTTQ xã, Khối Dân vận, 
Ban Tuyên giáo xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể 
chính trị - xã hội trên địa bàn xã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân 
dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; vận 
động đoàn viên, hội viên không tin theo các “đạo lạ”, “các hiện tượng tôn giáo mới”.

2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 
phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; tiếp công dân.

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của 
pháp luật tại các di tích lịch sử văn hóa. Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 
bàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 
nói chung cũng như Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 của Chính phủ.

Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tín ngưỡng 
tôn giáo được đảm bảo nghiêm túc.

2.4. Việc phân công công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
tín ngưỡng, tôn giáo; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín 
ngưỡng, tôn giáo.

- Hiện nay, UBND xã giao cho công chức  Văn hóa – Xã hội, làm công tác 
Văn hóa - Thông tin – Thể dục thể thao đảm nhiệm và tham mưu cho UBND xã 
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Cán bộ trực tiếp làm và thực hiện nhiệm vụ về quản lý các hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo đều tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại tỉnh và 
huyện khi được triệu tập.

2.5. Việc theo dõi, cải tạo, sửa chữa, di dời, xây dựng mới các công trình 
tín ngưỡng, tôn giáo:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 các công trình tôn giáo, tín ngưỡng không có 
trùng tu, tôn tạo.

3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
3.1. Một số tồn tại, hạn chế.
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Một số người dân, cơ sở thờ thự còn nhận thức chưa đầy đủ các quy định 

của pháp luật về tổ chức các hoạt động tín, ngưỡng tôn giáo.
Việc nắm bắt tình hình về tôn giáo còn hạn chế. Việc phối hợp quản lý di 

tích được xếp hạng hiệu quả chưa cao.
3.2. Nguyễn nhân tồn tại, hạn chế.

Việc phối hợp triển khai, thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 
162 giữa chính quyền, các ngành, đoàn thể nhân dân chưa được thường xuyên, 
chất lượng chưa cao. 

Công chức phụ trách tín ngưỡng, tôn giáo chưa có nhiều kinh nghiệm. 
Nhu cầu về tín ngưỡng, tôn giáo của người dân ngày càng được nâng lên đòi 

hỏi trình độ quản lý và chuyên môn về công tác tín ngưỡng tôn giáo phải nâng cao 
cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

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

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý của chính quyền 
về tín ngưỡng, tôn giáo.

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho nhân dân các quy định 
của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi 
phạm theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Đề xuất, kiến nghị.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền thường xuyên mở lớp tập huấn về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng cũng như các cơ sở 
Tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã trong công tác quản lý Nhà 
nước về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn xã 06 tháng đầu năm 2022./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Bắc
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