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KẾ HOẠCH 

Ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái phép trên 

địa bàn huyện Văn Quan 

 Thực hiện Công văn số 1285-CV/HU ngày 14/02/2020 của Huyện ủy Văn 

Quan về việc giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động 

truyền đạo trái phép trên địa bàn huyện Văn Quan như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyển chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật về 

tôn giáo ở các khu vực dân cư, phát hiện, đấu tranh với các hình thức lợi dụng hoạt 

động tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu 

đến đời sống Nhân dân. 

- Nâng cao nhận thức, cảnh giác của nhân dân về các hoạt động lợi dụng vấn 

đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.  

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

của chính quyền. 

2. Yêu cầu 

- Phải đảm bảo khách quan, toàn diện và có sự phối hợp tốt giữa Phòng Nội 

vụ huyện và UBND các xã, thị trấn. 

- Tuân thủ đúng quy định chính sách, pháp luật về tôn giáo. 

- Nắm bắt và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình tổ chức thực hiện để có chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đặc biệt là quản lý và 

định hướng các sinh hoạt, hoạt động theo thuần phong mỹ tục của dân tộc và phù 

hợp với luật pháp. 

- Thực hiện tuyên truyền, vận động quần chúng không tin, theo kẻ xấu lôi 

kéo, lừa bịp tham gia tổ chức tà đạo; thấy rõ tác hại của việc tham gia các tà đạo để 

từ đó tự giác tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các tà đạo.  

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, 

vai trò công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các tà đạo, qua đó nhằm huy 

động sự tham gia của cả xã hội trong công tác này. 
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- Chủ động nắm tình hình, dự báo kịp thời mọi âm mưu, hoạt động lôi kéo, 

thu hút người tham gia các hội nhóm tà đạo để triển khai các biện pháp phòng 

ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Kịp thời phát hiện giải 

quyết dứt điểm các hoạt động tụ họp nhóm hoặc có hoạt động liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo không được cơ quan chức năng cho phép để vận động quần chúng 

giải tán, đồng thời cô lập, răn đe những kẻ cầm đầu, cốt cán, xử lý kiên quyết, triệt 

để, vạch trần bản chất và hành vi vi phạm pháp luật, làm mất ổn định chính trị, xã 

hội, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để hoạt động tà 

đạo, mê tín dị đoan, không làm phức tạp thêm tình hình, không để sơ hở để bên 

ngoài lợi dụng vu cáo, xuyên tạc. 

2. Những thuận lợi, khó khăn 

a) Thuận lợi: 

Được sự quan tâm lãnh đaọ, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của cấp ủy Đảng 

và chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành đoàn 

thể địa phương. 

b) Khó khăn:  

Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo chưa được đào tạo bài 

bản, thiếu kinh nghiệm nên hạn chế trong tham mưu trong giải quyết các vấn đề liên 

quan đến tôn giáo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, 

các quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý Nhà nước đối với hoạt 

động tôn giáo tại địa phương. 

- Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức tôn giáo trong việc thực hiện chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến hoạt động tôn giáo. 

- Báo cáo định kỳ tháng hoặc đột xuất với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nội 

vụ tỉnh. 

2. Công an huyện 

- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội những xã trọng điểm tôn giáo; đấu tranh 

và ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn, hành vi lợi dụng tôn giáo để phá hoại 

khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện. 

- Nắm chắc và quản lý chặt chẽ người ở nơi khác đến hoạt động tôn giáo, người 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài vào truyền đạo trái pháp luật. Khi phát hiện có những 

hành vi vi phạm đến hoạt động tôn giáo thì xử lý theo thẩm quyền. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện khi có hoạt động truyền đạo trái phép xảy ra, 

thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ xử lý các hành vi vi phạm liên quan.  

3. UBND các xã, thị trấn 
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- Quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo tại cơ sở thờ tự trên địa bàn xã. 

- Phổ biến cho Nhân dân trong xã và giáo dục những công dân trong xã đã 

có hành vi nghe theo sự truyền giáo trái phép, ảnh hưởng đến truyền thống, phong 

tục tập quán của địa phương. Đề nghị mọi người dân cảnh giác với những hành vi 

truyền đạo trái phép.  

- Khi có hoạt động truyền đạo trái phép cần thực hiện các nội dung sau: 

+ Áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để xác định 

nhân thân của đối tượng qua các giấy tờ tùy thân, qua đó có cơ sở khẳng định xem 

họ có phải là chức sắc tôn giáo hoặc nhà tu hành, vì chỉ những người này mới được 

quyền thực hiện việc truyền giáo. 

+ Yêu cầu các đối tượng trình bày rõ họ theo tôn giáo nào, từ đó xác định 

xem tôn giáo đó đã được công nhận là tổ chức tôn giáo hợp pháp theo quy định tại 

Điều 16 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tôn giáo của họ đã đăng ký 

chương trình với UBND xã chưa và đã được cơ quan nào của Nhà nước có thẩm 

quyền chấp nhận. Tất nhiên trong trường hợp này, những người lạ mặt có hoạt 

động tôn giáo trái phép vì không đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với 

UBND xã. Đây là cơ sở để xử lý hành vi của họ. 

+ Đề nghị những người lạ mặt đang có hoạt động truyền giáo về trụ sở 

UBND xã giải quyết. Tại đây, UBND xã đề nghị họ viết tường trình và yêu cầu họ 

xuất trình các giấy tờ pháp lý mà pháp luật quy định phải có khi thực hiện hành vi 

truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo. Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh Tín 

ngưỡng, tôn giáo thì trong trường hợp này, để được truyền đạo, giảng đạo ngoài cơ 

sở tôn giáo, chức sắc tôn giáo, nhà tu hành phải được sự chấp thuận bằng văn bản 

của UBND cấp huyện nơi diễn ra cuộc lễ. Người truyền giáo phải làm thủ tục xin 

truyền giáo ngoài cơ sở tôn giáo theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 

22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều 

của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 

+ Trên cơ sở đó tiến hành lập biên bản vi phạm pháp luật về hành vi vi phạm 

pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

+ Thông báo ngay cho cơ quan Công an cấp huyện về hành vi vi phạm pháp 

luật tín ngưỡng, tôn giáo của những người lạ mặt nói trên để có biện pháp xử lý 

theo pháp luật, tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm; đồng thời thông báo 

cho chính quyền các xã khác có biện pháp quản lý biến động của các đối tượng. 

Trên đây là kế hoạch ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái phép trên 

địa bàn huyện Văn Quan./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 

- Phòng NV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 

 

Đổng Tiến Dũng 
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