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SỐ/M43-CV/BTCTƯ
V/v bảo cáo kết quả thực hiện Quy
định sổ 123-QĐ/TW, ngày 28/9/2004
của Bộ Chỉnh trị khoá IX

N UY HAt

ì Sỏ':
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TKực hiện Công văn số 4680-CV/BTCTW ngày 13/3/2018 của Ban Tổ
chức Trung ương Đảng “X/v báo cáo kết quả thực hiện Quy định so 123QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chỉnh trị khoá Ỉ X \ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề
nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc
nghiên cứu, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 123-ỌĐ/TV/
ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị khoá IX “một số điếm về kết nạp đảng viên
đổi với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo” (theo
Đề cương báo cáo gửi kèm) và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày
05/4/2018 để kịp tổng họp, tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ báo cáo Ban Tổ
chức Trung ương đúng tiến độ./, ItỉĩƯ
Nơi nhân:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TCĐ-ĐV,
- Lưu VP Ban.
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Số

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
................., ngày

tháng năm 2018

-BC/........

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
kết quả thựchịậiLQqy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004
của Bộ Chính
kết nạp đảng viên đối vói người có đạo
và đang viên coh&rọ tham gia sinh hoạt tôn giáo
(kèm theo Công^ịăn Mb^-ò -Òụ/BTCTU ngày 21/3/2018 của BTC Tỉnh ủy)
CHỨCyư: —
I.
Đặc điểm, tì^ầr4nnĩfìien quan đến tôn giáo và công tác quán triệt,
chỉ đạo về tôn giáo tại địa phương
1. Đặc điểm, tình hình
- Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương
Đặc điểm, tình hình liên quan đến công tác tôn giáo (tình hình hoạt động
của các tôn giáo tại địa phương, số lượng tín đồ theo các tôn giáo, số lượng chức
sắc, chức việc trong các tôn giáo; sọ cơ sở thờ tự ...)
- Khái quát tình hình tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của đảng
bộ; tỷ lệ đảng viên là người có đạo so với đội ngũ đảng viên của đảng bộ (trong
đó nêu rõ số lượng đảng viên đã tự nguyện gia nhập tôn giáo khi gia đình và bản
thân trước đó không theo tôn giáo nào).
2. Dự báo tình hình trong thời gian tới và những vấn đề đặt ra đối với
công tác tôn giáo tại địa phương.
II. Tình hình và kế quả thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW
1. Công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện Quy định số 123-QĐ/TỈV
- Việc tổ chức quán triệt, phổ biến Quy định số 123-QĐ/TW và Hướng
dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 08/4/2005 của Ban Tổ chức Trung ương tại địa
phương: đối tượng, thời gian, hình thức phổ biến, quán triệt.
- Việc ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt
- Nhận thức của đảng viên, các tổ chức đảng về công tác tôn giáo và chủ
trương kêt nạp đảng viên đôi với người có đạo và đảng viên có đạo sinh hoạt tôn
giáo ...
2. Kết nạp đảng viên là người có đạo
Đáng giá đúng thực trạng, nêu cụ thể kết quả kết nạp đảng viên là người
có đạo từ khi thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW đến nay; so sánh với thời điểm
trước khi có Quy định số 123-QĐ/TW; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên
nhân. Đánh giá cân tập trung các mặt công tác sau:
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- Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người
có đạo, lực lượng cốt cán trong tôn giáo để tạo nguồn phát triển Đảng.
- Công tác phát triển đảng viên là tín đồ, là chức sắc, chức việc, người
tham gia hội đoàn tôn giáo (nêu cụ thể số lượng đảng viên là chức sắc, chức
việc, người tham gia hội đoàn tôn giáo được kết nạp vào Đảng từ khi thực hiện
Quy định số 123-QĐ/TW đến nay).
3. Đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo
- Việc tổ chức sinh hoạt Đảng và phân công nhiệm vụ đối với đảng viên là
tín đồ, là chức sắc, chức việc.
- Đảng viên là người có đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm
theo quy định số 123-QĐ/TW: kết quả hoạt động của đội ngũ đảng viên là người
có đạo góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trên địa bàn dân cư; góp phần ổn định tình hình sinh hoạt tôn giáo, vận
động đồng bào sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và thắt chặt
mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với đồng bào có đạo.
- Thái độ chính trị, việc giữ gìn tư cách đảng viên đối với đảng viên là
người có đạo; tình hình đảng viên là người có đạo tham gia làm chức sắc, chức
việc.
- Thống kê số đảng viên vi phạm quy định số 123-QĐ/TW và kết quả xử
lý đối với các trường họp này.
- Đánh giá việc quản lý đảng viên là người có đạo nói chung tham gia
sinh hoạt tôn giáo của chi bộ, tổ chức đảng (ưu điểm, khuyết điểm và nguyên
nhân).
4. Đảnh giá chung việc thực hiện Quy định sổ 123-QĐ/TW (un điêm,
khuyết điếm và nguyên nhân chủ quan, khách quan), những bài học kinh nghiệm
rút ra từ thực tiễn địa phương, đơn vị.
5. Những khỏ khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy định so 123QĐ/TW.
III.
Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Quy
định số 123-QĐ/TW trong thòi gian tới và những đề xuất, kiến nghị
1. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đê tiếp tục thực hiện Quy định
sổ 123-QĐ/TW trong thời gian tới.
2. Những đề xuất, kiến nghị
- v ề chủ trương, chính sách; về trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng các

cấp; trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW
- Để tiếp tục thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW trong thời gian tới, đề
nghị các đồng chí cho ý kiến về việc cần bổ sung, sửa đổi những nội dung nào
trong Quy định số 123-QĐ/TW (lý do):
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+ v ề kết nạp quần chúng là tín đồ tôn giáo vào Đảng (nêu tại Điều 2, Quy
định số 123-QĐ/TW)
+ v ề kết nạp quần chúng là chức sắc, chức việc, hội đoàn tôn giáo vào
Đảng (nêu tại Điều 3, Quy định số 123-QĐ/TW)
+ v ề nội dung đảng viên là người có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo
+ v ề công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên là người có
đạo tại chi bộ và tổ chức đảng các cấp
+ Quan điểm của các đồng chí đối với những đảng viên đã tự nguyện gia
nhập tôn giáo (khi gia đình và bản thân trước đó không theo tôn giáo nào); cách
xử lý của cấp ủy địa phưong đối với những trường hợp này (nếu có).
- Những đề xuất, kiến nghị khác.
TÍM BAN THƯỜNG v ụ

