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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023  

Thực hiện Công văn số 10/SNV ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Sở Nội vụ 
tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 13/UBND-NV 
ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 
2023  

Để tăng cường quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải yêu cầu các 
ban, ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn, các đơn vị, Trưởng các thôn và các 
tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm một số nôi dung sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng 
dẫn các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng thực 
hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và 
thực hiện nếp sống văn minh; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục 
lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi 
dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự. 

2. Chủ động nắm chắc diễn biến các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở địa 
phương; phát hiện và báo cáo ngay về UBND xã để có các biện pháp chấn chỉnh 
và xử lý vụ việc phức tạp phát sinh, không để xảy ra điểm nóng về tín ngưỡng, tôn 
giáo. 

3. Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn 
giáo, cơ sở tín ngưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023. 

4. Chủ động báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quỹ Mão - 2023 về UBND huyện (qua 
phòng Nội vụ) trước ngày 26/01/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải yêu các ban, ngành, đoàn thể, công chức 
chuyên môn, các đơn vị, Trưởng các thôn và các tổ chức, cá nhân liên quan 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ, (để báo cáo); 
- BTV Đảng uỷ, (để báo cáo); 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Trưởng các đoàn thể xã;
- Trang thông tin điện tử xã (để đăng tải); 
- Lưu: VT.
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