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thành lập đoàn kiểm tra công tác tôn giáo năm 2018
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Căn cứ Quy chê làm việc của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh;
- Xét đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo
công tác tôn giáo tỉnh,
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TÔN GIÁO TỈNH
QƯYÉT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập các đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác tôn giáo
đối với Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện Hải Lăng và Ban Chỉ đạo Công tác
tôn giáo huyện Đakrông, cụ thể:
Đoàn số 1: Kiểm tra công tác tôn giáo tại BCĐ công tác tôn giáo huyện Hải
Lăng, gồm các đồng chí:
1. Đ/c Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ 25
tỉnh - Trưởng đoàn;
2. Đ/c Lê Thị Lan Hương - ƯVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ủ y viên
Thường trực BCĐ 25 tỉnh - Phó đoàn;
3. Đ/c Trần Đức Việt - ƯVBTVTƯ, Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;
4. Đ/c Võ Trường Sơn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Thành viên;
5. Đ/c Nguyễn Văn Hiệt - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo
tỉnh - Thành viên;
6. Đ/c Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận
Tỉnh uỷ - Thư ký.
Đoàn số 2: Kiểm tra công tác tôn giáo tại BCĐ Công tác tôn giáo huyện
Đakrông, gồm các đồng chí:
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1. Đ/c Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ 25
tỉnh - Trưởng đoàn;
2. Đ/c Lê Thị Lan Hương - UVBTVTƯ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ủ y
•viên Thường trực BCĐ 25 tỉnh - Phó đoàn;
3. Đ/c Phan Văn Phụng - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thành viên;
4. Đ/c Nguyễn Đức Khánh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thành viên;
5. Đ/c Nguyễn Văn Hiệt - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Thành viên;
6. Đ/c Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh
uỷ - Thư ký.
Điều 2. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về
công tác tôn giáo.
- Mốc kiểm tra: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/9/2018.
- Thời gian kiểm tra: Trong tháng 10 năm 2018. Đoàn kiểm tra chủ động liên
hệ với địa phương được chỉ định kiểm tra để thống nhất lịch kiểm tra cụ thể.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đồng chí Phó đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm
tra, đề cương báo cáo và tổ chức tiến hành kiểm tra các đơn vị theo đúng nội dung,
yêu cầu và thời gian đề ra.
Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo
tỉnh và các địa phương được chỉ định kiểm tra; các đồng chí có tên tại Điều 1 thi
hành quyết định này./.

Nơi nhân:

l/

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-U BK TT Ỉnhủy;
- Các thành viên BCĐ 25 tỉnh;
- BCĐ 25 huyện Hải Lăng, Đakrông;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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KÉ HOẠCH
Kiểm tra công tác tôn giáo năm 2018

Thực hiện Quyết định số s^f - QĐ/BCĐ, ngày Á b /9/2018 của Ban Chỉ đạo
công tác tôn giáo tỉnh (BCĐ 25 tỉnh), Thường trực BCĐ 25 tỉnh xây dựng kế hoạch
kiểm tra công tác tôn giáo ở các địa phưong như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua kiểm tra để đánh giá kết quả triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ
kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo của các tổ chức trong hệ thống chính trị,
những vấn đề liên quan tôn giáo nảy sinh, đáng quan tâm; những hạn chế, khó
khăn, vướng mắc cần giải quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và công tác
quản lý nhà nước về tôn giáo của chính quyền.
2. Trên cơ sở kiểm tra nhằm đôn đốc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác tôn giáo; tiếp tục tham
mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ sung hoàn thiện những chủ trương, nhiệm vụ
và giải pháp về công tác tôn giáo trong thời gian tới.
3. Việc kiểm tra phải tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm các nội dung,
yêu cầu đề ra. Các địa phương được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ báo cáo và các văn
bản, tài liệu liên quan để làm việc với đoàn kiểm tra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1.
Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo,
trọng tâm là:
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức trong cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tiếp tục thực hiện
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Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn
giáo trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; kế hoạch quán triệt, thi hành
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; về nhà, đất liên quan đến tôn giáo và một số công tác
đối với đạo Tin lành.
2. Kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình
hành động số 35-CTHĐ/TU, ngày 05/11/2003 của Tỉnh uỷ về công tác tôn giáo
-

Tinh hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở địa phương

i

+ Công tác tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo trong các cấp ủy, tổ chức
đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, chức sắc,
chức việc, tín đồ tôn giáo.
+ Các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, trong đó có đồng
bào tôn giáo.
+ Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; mô hình, điển hình “Dân
vận khéo ” xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo" trong chức sắc, tín đồ tôn giáo.
+ Công tác vận động quần chúng, tập họp hội viên, đoàn viên là người có
đạo; việc xây dựng lực lượng cốt cán trong các tôn giáo; các chủ trương chỉ đạo
của Bộ Chính trị kết nạp đảng viên đối với người có đạo, đảng viên có đạo tham
gia sinh hoạt tôn giáo.
+ Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo: việc quản lý đất đai, xây dựng cơ
sở tôn giáo; việc thuyên chuyển, bổ nhiệm, tu học, truyền đạo... của chức sắc, tín
đồ và các hoạt động lễ của tôn giáo diễn ra trên địa bàn.
-

M ột sổ tình hình tôn giảo nổi lên đảng quan tâm ở địa phương hiện nay

+ Việc xây dựng, cơi nới cơ sở tôn giáo; mua bán, hiến tặng, chuyển nhượng,
lấn chiếm đất đai liên quan đến tôn giáo; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất tại địa phương, xin lại đất có nguồn gốc tôn giáo; các hoạt động nhân đạo
- từ thiện xã hội của các tổ chức tôn giáo; việc tổ chức các cuộc lễ ngoài chương
trình đăng ký, tu học, ngoại giao... nhưng không xin phép chính quyền địa
phương.
3. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng
đồng bào có đạo
Công tác phối giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã
hội trong đấu tranh chống lại việc lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá đường
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lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giữ vững quốc phòr g
an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và đào tạo, tập h uấn, bồi dưỡng «lội
ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo
5. Đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng Lào
tôn giáo
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tc ng
kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo ở íịa
phương.
- Vai trò quản lý, điều hành của chính quyền.
- Hoạt động và công tác vận động đồng bào có đạo của Ban Dân vận, M ặt
trận và các đoàn thể, Khối Dân vận cơ sở.
- K ết quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo; tổ chức bộ máy, kiện
toàn BCĐ; quy chế hoạt động; chương trình công tác, kiểm tra, giám sát của BCĐ
hàng năm; sơ kết, tổng kết hoạt động của BCĐ.
6. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc
7. Xác định nhiệm vụ công tác tôn giáo trọng tâm trong thời gian đến
8. Kiến nghị, đề xuất
III. PHƯƠNG PHÁP, THÀNH PHẦN VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Phương pháp kiểm tra
Các địa phương, đơrnvị được kiểm tra, chuẩn bị báo cáo bằng văn bản th 30
các nội dung của kế hoạch nạy. Sau khi kiểm tra, BCĐ 25 tỉnh bảo cáo kết q xả
kiểm tra và thông báo kết luận đến các đơn vị đã kiểm tra biết để thực hiện.
2. Thành phần
Cấp huyện mời: Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.
3. Thời gian kiểm tra
Mỗi địa phương làm việc trong 01 buổi. Dự kiến trong tháng 10/2018. (TI u
ký đoàn liên hệ thống nhất thời gian kiểm tra với đơn vị được kiểm tra).
Căn cứ kế hoạch này, đề nghị Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo Huyện ủy H ái
Lăng và Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo Huyện ủy Đakrông chủ động, chuẩn bị t )[
các nội dung, báo cáo để làm việc với đoàn kiểm tra.
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Báo cáo gửi về đoàn kiểm tra trước 05 ngày kể từ khi đoàn tiến hành kiểm
tra, qua phòng Dân tộc - Tôn giáo (Ban Dân vận Tỉnh uỷ); địa chỉ email:
tranvantuan(còtinhuvauanstri.vn. số điện thoại liên hệ: 0233.552.681.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh uỷ (bảo cáo);
- UBKT Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Thành viên BCĐ 25 tinh;
- Thành viên các đoàn kiểm ữa;
- BCĐ 25 huyện ủy Hải Lăng, Đakrông;
- Lưu BCĐ 25’tỉnh.

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN

