
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  941/UBND-NV Văn Quan, ngày  30 tháng 6 năm 2020 

V/v triển khai, tổ chức các lớp 

bồi dưỡng kiến thức về tín 

ngưỡng, tôn giáo năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-SNV ngày 14/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và 

công tác tôn giáo năm 2020.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chọn cử cán bộ, công chức đảm bảo đúng, đủ số lượng tham dự các lớp bồi dưỡng 

theo kế hoạch. Phối hợp với Phòng Nội vụ quản lý học viên khi tham dự các lớp 

bồi dưỡng.  

Nội dung các lớp bồi dưỡng như sau:  

1. Bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt cấp 

xã phụ trách công tác tôn giáo cấp cơ sở 

a) Tổng số lớp: 02 lớp.  

b) Tổng số học viên: 77 học viên/lớp (154 học viên). 

c) Đối tượng: 

- Lớp thứ nhất: Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn. 

- Lớp thứ hai: Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

d) Thời gian bồi dưỡng: Dự kiến tháng 8/2020. 

đ) Nội dung bồi dưỡng: 

- Quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề tín 

ngưỡng, tôn giáo; 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Tín ngưỡng, tôn giáo; 

- Công tác quản lý nhà nước đối với đạo Phật, Công giáo, Tin lành, đạo lạ, 

các hoạt động tôn giáo và giải đáp những vấn đề phát sinh, vướng mắc đặt ra trong 

công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại cơ sở; 

- Tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín 

ngưỡng; một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về hoaṭ đôṇg tín 

ngưỡng tại cơ sở. 

e) Điạ điểm: Nhà khách Tỉnh ủy, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

g) Giảng viên, báo cáo viên: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban 

Tôn giáo Chính phủ.  
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2. Bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho cán bộ Hội 

Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn có tín đồ tôn giáo trên địa bàn. 

a) Tổng số lớp: 01 lớp; 

b) Tổng số học viên: 120 học viên. 

c) Đối tượng: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn có tín đồ tôn 

giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn. 

d) Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 9/2020. 

đ) Nôị dung bồi dưỡng:  

- Quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề tín 

ngưỡng, tôn giáo; 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Tín ngưỡng, tôn giáo; 

- Công tác quản lý nhà nước đối với đạo Phật, Công giáo, Tin lành, đạo lạ và 

giải đáp những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo; 

- Công tác vận động phụ nữ là tín đồ các tôn giáo ở cơ sở. 

e) Điạ điểm: Nhà khách Tỉnh ủy, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

g) Giảng viên , báo cáo viên : Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

3. Kinh phí thực hiện 

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng tự thanh toán chi phí ăn, nghỉ, đi lại và các 

nội dung khác theo quy định tài chính hiện hành. 

4. Tổ chức thực hiện 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lập danh sách và gửi về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) chậm nhất ngày 07/7/2020 theo mẫu đính kèm để 

tổng hợp, quyết định cử tham dự các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.  

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc , phát sinh kịp thời phản ánh về 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để thống nhất giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


