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BÁO CÁO
Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 trên địa bàn xã Nam Chính
-----

Thực hiện Công văn số 07/UBND-NV ngày 06/01/2023 của UBND huyện 
Nam Sách về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo 
dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. UBND xã Nam Chính báo cáo kết quả, 
cụ thể như sau: 

1. Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện
Ngay sau khi nhận được Công văn chỉ đạo số 07/UBND-NV về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 
năm 2023. UBND xã Nam Chính đã triển khai, chỉ đạo Đài truyền thanh xã tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng  trên địa bàn 
xã (nhà thờ Kim Bịch, nhà thờ Hoàng Xá, nhà thờ An Thượng) về tổ chức các hoạt 
động tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với tình hình tại địa phương. 

Chỉ đạo công an xã chủ động xây dựng kế hoạch nắm bắt tình hình, hoạt 
động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử ký 
nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, hoạt 
động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã trước, 
trong và sau tết Nguyên Đán Quý Mão.

UBND xã chỉ đạo chuyên môn tổng hợp báo cáo kết quả công tác quản lý 
nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 trên địa 
bàn xã về UBND huyện theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện
Tình hình sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã 

thực hiện tốt quy định của pháp luật và Hiến chương, Điều lệ, Quy định của tổ 
chức tôn giáo. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo tổ chức đón Tết Nguyên đán trong 
không khí trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; tình hình an ninh trật tự được 
đảm bảo.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên 01 
hộ gia đình công giáo khó khăn, chúc mừng chức sắc tôn giáo tại nhà thờ Bịch Tây

Theo báo cáo của công an xã, qua quá trình theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình 
hình, hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn xã trước, trong và 
sau tết Nguyên Đán tương đối ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp nào gây mất 
an ninh trật tự.



Trên đây là báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo dịp 
Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. UBND xã Nam Chính báo cáo UBND 
huyện và phòng Nội vụ huyện nắm được.

Nơi nhận:
- UBND huyện
- Phòng Nội vụ   
- Đảng ủy xã; Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Xuyến

để báo cáo 
cáo;
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