
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TỨ KỲ

Số:        /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày       tháng  01  năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện Công văn số 10/SNV-TG ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Sở 
Nội vụ về 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, Uỷ ban 
nhân dân huyện Tứ Kỳ báo cáo tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong 
và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về công tác hướng dẫn tổ chức, quản lý trong dịp Tết Nguyên đán 2023
- Ngày 17 tháng 01 năm 2023, UBND huyện Tứ Kỳ đã ban hành Công 

văn số 58/UBND-NV về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão gửi Chủ tịch UBND các 
xã, thị trấn, Ban Trị sự GHPGVN huyện, các Linh mục giáo xứ và các điểm 
nhóm Tin lành trên địa bàn huyện.

- Ngày 27 tháng 01 năm 2023 (mùng 06/01 âm lịch), Lãnh UBND 
huyện, đại diện Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện và Phòng Nội vụ huyện 
đi thăm và nắm tình hình một số cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn huyện.

2. Về tình hình hoạt động, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

- Căn cứ tình hình thực tế tại các xã, thị trấn vào thời gian trước, trong 
và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trên địa bàn huyện mọi hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra an toàn, không có sự việc bất thường hay điểm 
nóng xảy ra;

- Sinh hoạt tôn giáo của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo; các lễ hội tín 
ngưỡng, tôn giáo ở các địa phương diễn ra theo đúng đăng ký và đúng quy 
định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương;

- 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.

- Trước nhu cầu đi thắp hương, lễ chùa đầu năm của nhân dân trong dịp 
Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích, các chức sắc, 
chức việc, các ban hộ tự đã hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các quy định 
của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Vì vậy, việc đi lễ chùa đầu năm được tổ 



chức lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự ở tất cả các địa 
phương trong huyện; không để xảy ra việc mê tín dị đoan, bói toán, lên đồng, 
mất vệ sinh môi trường. 

Trên đây là Báo cáo về tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Tứ Kỳ 
trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Huyện ủy Tứ Kỳ;
- CT, PCT.UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Lưu VT, NV.
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