TỈNH ỦY HÒA BÌNH
*
Số 243 - KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2019

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 245-QĐ/TU, ngày 29/6/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới
-----

Trên cơ sở Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 245-QĐ/TU,
ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Đề án 245),
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận như sau:
I- Kết quả thực hiện
Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án 245, cấp ủy, chính quyền các cấp
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Đề án,
góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và
Nhân dân về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường củng cố khối đại
đoàn kết tôn giáo, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để
xảy ra các điểm nóng, phức tạp liên quan đến tôn giáo. Việc thực hiện các
mục tiêu nêu trong Đề án đạt yêu cầu, tiến độ đề ra. Đội ngũ cán bộ làm công
tác tôn giáo được sắp xếp, kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm nắm chắc tình hình hoạt động tín
ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật,
hiến chương của tổ chức tôn giáo. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng,
tôn giáo có nhiều tiến bộ. Các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các chức
sắc, tôn giáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Nhiều cơ sở tín ngưỡng,
tôn giáo được chính quyền tạo điều kiện tôn tạo, xây mới. Công tác xây dựng
hệ thống chính trị vùng có đạo, phát triển đảng viên, lực lượng cốt cán phong
trào trong tôn giáo được củng cố, tăng cường, đã phát huy được vai trò tích
cực trong công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường
đồng thuận xã hội. Các tổ chức, tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sinh hoạt tôn giáo của chức
sắc, tín đồ theo các nội dung đăng ký, đảm bảo theo quy định và hiến chương,
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điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận. Công tác đấu tranh
với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, gây mất an ninh trật tự, chống
phá Đảng và Nhà nước được thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động sinh hoạt
văn hóa, phát huy quyền dân chủ, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, vùng có đạo được quan tâm, thực hiện đã góp phần củng cố
lòng tin của tín đồ tôn giáo và Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các
cấp.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế, yếu
kém như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, thể chế hóa các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo
còn chậm, chưa thực sự đổi mới và phù hợp với thực tiễn. Nhận thức của
một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở một số địa
phương, một số ngành còn hạn chế; chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo công tác
tôn giáo. Công tác nắm bắt tư tưởng, phát hiện các vấn đề phức tạp trong nội
bộ các tôn giáo của hệ thống chính trị ở cơ sở chưa kịp thời. Công tác đào
tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ làm công tác tôn giáo chưa được quan tâm
đúng mức. Cán bộ theo dõi, phụ trách công tác tôn giáo chưa được đào tạo
đúng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm. Công tác vận động đồng bào có
đạo, chức sắc, tôn giáo; xây dựng và phát huy lực lượng uy tín, cốt cán
phong trào trong tôn giáo còn hình thức, chưa thực sự hiệu quả.
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: Nhận thức của một số cấp
ủy, chính quyền cơ sở, của cán bộ, đảng viên về công tác tín ngưỡng, tôn
giáo chưa đầy đủ, chậm ban hành văn bản thể chế. Một số nơi thiếu quan tâm
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công
tác tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng,
ban, ngành liên quan và chính quyền các cấp trong kiểm tra thực hiện công
tác tôn giáo chưa thường xuyên, chặt chẽ; giải quyết một số vụ việc liên quan
đến tôn giáo còn chậm. Tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo còn bất cập,
khó khăn. Đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp không ổn định, ít
được tập huấn, cập nhật kiến thức mới, thiếu kinh nghiệm thực tiễn.
II- Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận,
Đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành coi đây là nhiệm vụ
thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền sâu rộng về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; gắn
việc thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo với thực hiện tốt nhiệm vụ phát
triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ
thống chính trị vững mạnh toàn diện.
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2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn
giáo. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, quan tâm giải quyết kịp thời nhu cầu
nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đồng bào có đạo, đề cao
vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý Nhà nước về tín
ngưỡng, tôn giáo, đưa công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đi
vào nền nếp, ổn định, đúng pháp luật. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các cơ
quan, bộ phận làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị, quan tâm công
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trước mắt và lâu dài; thực hiện công tác quy hoạch, rà soát tổng thể việc sử
dụng đất đai có liên quan đến tôn giáo; hướng dẫn kê khai, đăng ký sử dụng
đất và hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở
tôn giáo.
Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển
kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, chú
trọng những nơi có đông đồng bào có đạo, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lồng ghép nội dung, nhiệm vụ công tác tôn
giáo với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời
rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp thực hiện phù hợp. Chủ động
nắm chắc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, đấu tranh, ngăn chặn với những
hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác tiếp dân, giải
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng bào có đạo. Chú trọng
hướng dẫn và giúp đỡ các tôn giáo sinh hoạt theo đúng pháp luật. Phân biệt
rõ hoạt động tôn giáo thuần tuý và lợi dụng tôn giáo để chủ động xử lý, giải
quyết đúng đắn và kịp thời; đề cao cảnh giác với các âm mưu “Diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch. Xử lý nghiêm các chức sắc, chức việc, tín đồ
tôn giáo vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
3- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở,
đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào
theo tôn giáo. Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có
đạo, gắn với xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán tôn giáo,
làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, chức sắc, tín đồ
các tôn giáo. Tăng cường xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình
"Dân vận khéo" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Phát
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tín đồ và chức sắc các tôn
giáo thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, phòng chống tệ nạn xã
hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện hiệu quả phong trào
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“Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”,...
Nâng cao chất lượng, tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên là người có đạo tham
gia xây dựng và phát triển tổ chức đoàn, hội ngày càng vững mạnh, góp phần
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động tôn giáo.
4- Tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện quan
hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà
nước. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại; chủ động đấu tranh, phản
bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với tình
hình tôn giáo và công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.
III - Tổ chức thực hiện
1- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp căn cứ nội
dung Kết luận này triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình.
2- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận này;
định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Kết luận này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Vụ Tôn giáo, Ban DVTW,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Người ký: Trần Đăng Ninh
Email:
PBTTT@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy
Trần Đăng Ninh

