
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:             /UBND-NV
V/v tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày           tháng  01  năm 2023

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

                     - Ban Trị sự GHPGVN huyện;
   - Các Linh mục giáo xứ trên địa bàn huyện;

                                     - Các điểm nhóm Tin lành trên địa bàn huyện.

Trước thềm năm mới xuân Nhâm Dần, UBND huyện xin kính chúc các 
quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và toàn thể tín đồ tôn giáo trên địa 
bàn huyện một năm mới mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc. 

Thực hiện Công văn số 10/SNV-TG, ngày 04/01/2022 của Sở Nội vụ 
tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, 
tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; Công văn số 840-CV/HU, ngày 
16/01/2023 của Huyện uỷ Tứ Kỳ về việc nắm tình hình hoạt động tại các cơ 
sở tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023;

Để việc đón xuân Quý Mão được vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm, UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam huyện; các linh mục giáo xứ trên địa bàn huyện; các 
điểm nhóm Tin lành trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tốt một số nội 
dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng 
dẫn các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng 
thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường và thực hiện nếp sống văn minh; không để xảy ra các hoạt động mê tín 
dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không 
để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây 
phức tạp về an ninh trật tự.

2. Chủ động nắm chắc diễn biến các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở địa 
phương; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vụ việc phức tạp phát sinh, không để 
xảy ra điểm nóng về tín ngưỡng, tôn giáo.



3. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, chúc 
mừng các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

4. Giao UBND các xã, thị trấn báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt 
động tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán về UBND 
huyện Tứ Kỳ (qua phòng Nội vụ huyện) trước ngày 27/01/2023 để kịp thời 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam huyện; các linh mục giáo xứ trên địa bàn huyện; các điểm nhóm 
Tin lành trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc 
thực hiện, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ huyện).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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