
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 117/KH-UBND Văn Quan, ngày 12 tháng 6  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật  

về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật  

về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa quy phạm pháp luật liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo năm 2020 

Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-SNV ngày 29/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng 

Sơn về việc về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; 

kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản 

chứa quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp 

luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa quy phạm pháp luật liên 

quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo: 

- Nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác triển khai 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các 

văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền xử lý các sai phạm (nếu có); 

- Tiếp nhận thông tin phản hồi từ công tác kiểm tra về những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thi hành Luật tín ngưỡng , tôn giáo  và Nghị định 

162/2017/NĐ-CP qua đó hướng dẫn các địa phương thực hiện pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn 

thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; 

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo của chính quyền, địa phương, đảm bảo thi hành pháp luật được 

thống nhất, đồng bộ và nghiêm túc; 

- Qua kiểm tra, rà soát, thống kê các cơ sở, tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo để có 

cơ sở quản lý, phối hơp̣ trong triển khai các chính sách, pháp luật đảm bảo hiệu quả. 

b) Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và 

văn bản chứa quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo: 

- Nhằm kịp thời phát hiện các quy định trái hoặc không còn phù hợp của văn 
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bản quy phaṃ pháp luâṭ được kiểm tra với quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và 

Nghị định 162/2017/NĐ-CP để kịp thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chỉ định, thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản nhằm đảm bảo tính hợp hiến, 

hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phaṃ pháp luâṭ; 

- Góp phần nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra văn 

bản quy phaṃ pháp luâṭ  về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn 

giáo của chính quyền địa phương, đảm bảo thi hành pháp luật được thống nhất, 

đồng bộ.  

2. Yêu cầu 

a) Viêc̣ kiểm tra phải đảm bảo khách quan , toàn diện , tuân thủ đúng quy 

định pháp luật về phạm vi , đối tượng, trình tự thủ tục kiểm tra và không làm ảnh 

hưởng đến hoaṭ đôṇg của cơ quan, tổ chức đươc̣ kiểm tra; 

b) Kết hợp , lồng ghép công tác kiểm tra thưc̣ hiêṇ kỷ luâṭ , kỷ cương hà nh 

chính hoặc kiểm tra chuyên đề để đảm bảo tính toàn diện; 

c) Nắm bắt và kịp thời báo cáo Sở Nội vụ tỉnh những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình tổ chức thực hiện và những quy định chồng chéo, không còn phù 

hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra để có chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Nôị dung, phạm vi kiểm tra 

a) Đối với công tác k iểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp 

luật về tín ngưỡng, tôn giáo: 

- Tình hình ban hành văn bản triển khai, văn bản quy định chi tiết thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật (Luật và Nghị định 162/2017/NĐ-CP, thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo), gồm: tính kịp thời, đầy đủ của việc ban 

hành văn bản triển khai, văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của 

văn bản; tính khả thi của văn bản; 

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, gồm: tính kịp thời, 

đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ về pháp luật và các văn bản có liên quan; sự phù hợp của tổ chức 

bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về 

nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cho đảm bảo cho thi hành pháp luật; 

- Tình hình tuân thủ pháp luật: tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật 

của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong 

hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, 

người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo từ ngày 01/9/2019 

đến ngày 01/8/2020: 

+ Tình hình thực hiện Luật và Nghị định 162/2017/NĐ-CP  cần tập trung 

vào một số nội dung sau: Quản lý hoạt động tín ngưỡng (Điều 11, Điều 12 của 

Luật); Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Điều 16,17 của Luật; Điều 5, Điều 6 
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của Nghị định 162/2017/NĐ-CP). Hoạt động tôn giáo, việc tiếp nhận và xác nhận 

thông báo theo quy định của Luật, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; các bất cập, khó khăn trong thực hiện 

các quy định của Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP tại địa phương; 

+ Các nội dung khác: Hoạt động của đạo lạ, tà đạo; các hoạt động mê tín dị 

đoan, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi; bất cập trong quản lý nhà 

nước đối với các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. 

+ Vấn đề đất đai, công trình xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; 

Vấn đề khiếu nại, tố cáo về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự 

trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, kiến nghị, đề xuất. 

- Qua kiểm tra, rà soát, thống kê các cơ sở, tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo trên 

điạ bàn phaṃ vi quản lý; 

b) Đối với công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp  

Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo do HĐND, UBND 

các cấp ban hành có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, 

đang còn hiệu lực pháp luật tại thời điểm tiến hành kiểm tra.  

c) Thời kỳ kiểm tra : từ ngày 01/9/2019 đến ngày 01/8/2020 (Theo đề cương 

và các phụ lục đính kèm). 

2. Hình thức kiểm tra, thời gian thực hiện 

UBND các xã, thị trấn tư ̣kiểm tra  tình hình thi hành pháp luật và thực hiện 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; rà soát, thống kê các cơ sở , tổ chức tín ngưỡng , 

tôn giáo trên điạ bàn phaṃ vi quản lý ; rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo do HĐND, UBND các cấp ban hành tại địa phương; gửi báo cáo 

về Ủy ban nhân dân huyện, trong đó nêu rõ tình hình thực hiện tại từng cấp. 

Ngoài ra , trong trường hơp̣ cần thiết , phòng Nội vụ thưc̣ hiêṇ kiểm tra đôṭ 

xuất đối với m ột số đơn vị, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

UBND huyện hoặc theo thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức. 

Thời gian thực hiện: tự kiểm tra trước tháng 8/2020.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

Đôn đốc các đơn vị, tổ chức thực hiện kế hoạch này. 

Thông báo kết quả kiểm tra , xử lý sai phạm (nếu có) gửi địa phương . Tổng 

hợp báo cáo kết quả kiểm tra và tự kiểm tra theo quy điṇh. 

2. UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật v ề 



4 

 

tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020, rà soát, thống kê các cơ sở, tổ chức tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa bàn phạm vi quản lý ; kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa quy phạm pháp luật liên 

quan đến tín ngưỡng, tôn giáo do HĐND, UBND cấp xã ban hành. Báo cáo kết quả 

kiểm tra gửi về Ủy ban nhân dân huyện (Qua phòng Nội vụ huyện) trước ngày 

10/8/2020 (theo đề cương và phu ̣luc̣ đính kèm).  

Trên đây là kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp 

luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


