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I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM, TÌNH
HÌNH TÔN GIÁO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ước tính ở Việt Nam có khoảng trên 90% dân số có đời
sống tâm linh về tín ngưỡng và tôn giáo. Ban Dân vận Trung
ương công bố số tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam năm 2017 là
trên 25,232 triệu tín đồ của các tôn giáo đang hoạt động bình
thường, ổn định, chiếm 28% dân số. Cụ thể:
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NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG,CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO_______ I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM, TÌNH HÌNH TÔN GIÁO TẠI THÀNH PHỐ HỒ MINH	Ở nước ta, tôn giáo đã có mặt từ hàng ngàn năm nay. Trong những biến đổi quan trọng của đất nước, thường làm xuất hiện những tôn giáo mới (cả du nhập và bản địa) hay những trào lưu tôn giáo có tính cải cách, làm cho nó ngày càng đa dạng, hoà nhập sâu vào nền văn hóa và tinh thần dân tộc, bám rễ sâu trong đời sống xã hội. Biến chuyển quan trọng nhất và mạnh mẽ nhất của các tôn giáo ở nước ta là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một bộ phận chức sắc và phần đông tín đồ đã tích cực tham gia hoặc ủng hộ kháng chiến, xây nên truyền thống yêu nước và cách mạng rất đáng tự hào trong lịch sử dân tộc.	Ước tính ở Việt Nam có khoảng trên 90% dân số có đời sống tâm linh về tín ngưỡng và tôn giáo. Ban Dân vận Trung ương công bố số tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam năm 2017 là trên 25,232 triệu tín đồ của các tôn giáo đang hoạt động bình thường, ổn định, chiếm 28% dân số. Cụ thể:



- Phật giáo: trên 14,331 triệu tín đồ (những người quy y tam bảo). 18,456 cơ sở thờ tự ở tất cả các tỉnh,
thành phố cả nước, trong đó có những tỉnh, thành phố tập trung đông tín đồ, như: Hà Nội, Bắc Ninh,
Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Đà Nẳng, Quảng Ngải, Bình Định, Khánh Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ…

Chùa Phật giáo
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	- Phật giáo: trên 14,331 triệu tín đồ (những người quy y Tam bảo). 18,456 cơ sở thờ tự ở tất cả các tỉnh, thành phố cả nước, trong đó có những tỉnh, thành phố tập trung đông tín đồ, như: Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Đà Nẳng, Quảng Ngải, Bình Định, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Trà Vinh, Thành phố Cần Thơ…



- Công giáo: hơn 7,063 triệu tín đồ, 7.771 cơ sở thờ tự ở hầu hết tỉnh, thành phố, trong đó có một số
tỉnh, thành phố tập trung dông tín đồ, như: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Đà Nẳng, Kon Tum, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh,
Tiền Giang, Vnh Long, An Giang, thành phố Cần Thơ…

Nhà thờ Công giáo
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	- Công Giáo: hơn 7,063 triệu tín đồ, 7.771 cơ sở thờ tự ở hầu hết tỉnh, thành phố, trong đó có một số tỉnh, thành phố tập trung dông tín đồ, như: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẳng, Kon Tum, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Thành phố Cần Thơ…



- Phật giáo Hòa hảo: gần 1,336 triệu tín đồ, 47 cơ sở thờ tự ở 22 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở 
các tỉnh miền tây nam bộ như: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. 

Chùa Phật giáo Hòa Hảo
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	- Phật giáo Hòa Hảo: gần 1,336 triệu tín đồ, 47 cơ sở thờ tự ở 22 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây  Nam Bộ như: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. 



- Đạo Tin lành: hơn 1,121 triệu tín đồ (theo các tổ chức, hệ phái tin lành khai trình là 1,5 triệu), 622 cơ
sở thờ tự ở hầu hết các tỉnh, thành phố cả nước, trong đó tập trung ở các tỉnh, thành phố như: Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắc Lắc,
Gia Lai, Đắc Nông, Bình Phước, Kon Tum… và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Nhà thờ Tin lành
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	- Đạo Tin lành: hơn 1,121 triệu tín đồ (theo các tổ chức, hệ phái Tin lành khai trình là 1,5 triệu), 622 cơ sở thờ tự ở hầu hết các tỉnh, thành phố cả nước, trong đó tập trung ở các tỉnh, thành phố như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Đắc Nông, Bình Phước, Kon Tum… và một số tỉnh miền núi phía Bắc.



- Đạo Cao đài: hơn 1,116 triệu tín đồ (theo các tổ chức hệ phái cao đài khai trình là 2,5 triệu), 1.189 cơ
sở thờ tự ở 35 tỉnh, thành phố, trong đó chủ yếu ở các tỉnh nam bộ, như: Tây Ninh, Long An, Bến Tre,
Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, An
Giang,…

Thánh thất Cao đài
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	- Đạo Cao Đài: hơn 1,116 triệu tín đồ (theo các tổ chức hệ phái Cao đài khai trình là 2,5 triệu), 1.189 cơ sở thờ tự ở 35 tỉnh, thành phố, trong đó chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ, như: Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, An Giang,…



- Tịnh độ Cư sỹ Phật hội việt nam: 258.828 tín đồ, 204 cơ sở thờ tự ở 32 tỉnh, thành phố ở nam bộ,
trong đó các tỉnh có đông tín đồ, như: Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liệu, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu,…

Chùa Tịnh độ Cư sĩ Phật hội
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	- Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam: 258.828 tín đồ, 204 cơ sở thờ tự ở 32 tỉnh, thành phố ở Nam Bộ, trong đó các tỉnh có đông tín đồ, như: Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liệu, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu,…



- Hồi giáo: 80.045 tín đồ, 90 cơ sở thờ tự ở 15 tỉnh, tập trung ở các tỉnh thành
phố, như: An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng
Nai, Tây Ninh,…

Thánh đường Hồi giáo
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	- Hồi giáo: 80.045 tín đồ, 90 cơ sở thờ tự ở 15 tỉnh, tập trung ở các tỉnh thành phố, như: An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh,…	Ngoài các tôn giáo nói trên, còn một số tôn giáo mang tính địa phương, hoặc đã hình thành từ lâu, hoặc mới được thành lập có liên quan đến Phật giáo, hoặc hình thành tại Việt Nam, hoặc mới du nhập ở bên ngoài vào, như; Bửu Sơn Kỳ Hương: 7.624 tín đồ và 15 cơ sở thờ tự, Tứ Ân Hiếu Nghĩa: 50.297 tín đồ và 433 cơ sở thờ tự, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn: 4.930 tín đồ và 08 cơ sở thờ tự, Minh Sư Đạo: 5.522 tín đồ và 68 cơ sở thờ tự, Bà-la-môn: 66.515 tín đồ và 42 cơ sở thờ tự, Baha’I: 3.439 tín đồ,… Tổng cộng khoảng gần 140 nghìn tín đồ.Thời gian gần đây, do nhiều nguyên nhân, ở Việt Nam xuất hiện hiện tượng nhiều loại đạo mới, đạo lạ. Có hình thức đạo mới, đạo lạ hình thành từ Phật giáo, Đạo giáo, từ tín ngưỡng dân gian, có hình thức đạo mới đạo lạ được du nhập từ bên ngoài vào cùng với quá trình Việt Nam mở cửa và hội nhập với thế giới. Trong số đạo mới, đạo lạ có cả những tà giáo gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tín ngưỡng tôn giáo, đến văn hóa, lối sống của nhân dân và trật tự, an toàn xã hội.___________Ban Dân vận Trung ương, Số liệu thống kê tôn giáo (tính đến tháng 3 năm 2017), tài liệu lưu trữ, Hà Nội 2017.



Việt Nam có nhiều tôn giáo, nhiều người theo tôn giáo, có
tôn giáo nguồn gốc phương Đông, có tôn giáo nguồn gốc phương
Tây, có tôn giáo truyền giáo vào Việt Nam từ rất sớm, có tôn giáo
mới truyền giáo vào; có tôn giáo đông tín đồ, phạm vi hoạt động
rộng, có tôn giáo ít tín đồ. Hoạt động trong phạm vi một số địa
phương,… nhưng tất cả tôn giáo ở Việt Nam sống hòa đồng không
xảy ra xung đột hoặc chiến tranh tôn giáo như một số nước trên thế
giới. Tất nhiên, trong quá trình truyền giáo, cả trước đây và sau
này, một số tôn giáo có những va chạm với văn hóa tín ngưỡng
truyền thống mang tín cục bộ nhưng sớm được khắc phục.
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	Việt Nam có nhiều tôn giáo, nhiều người theo tôn giáo, có tôn giáo nguồn gốc phương Đông, có tôn giáo nguồn gốc phương Tây, có tôn giáo truyền giáo vào Việt Nam từ rất sớm, có tôn giáo mới truyền giáo vào; có tôn giáo đông tín đồ, phạm vi hoạt động rộng, có tôn giáo ít tín đồ. Hoạt động trong phạm vi một số địa phương,… Nhưng tất cả tôn giáo ở Việt Nam sống hòa đồng không xảy ra xung đột hoặc chiến tranh tôn giáo như một số nước trên thế giới. Tất nhiên, trong quá trình truyền giáo, cả trước đây và sau này, một số tôn giáo có những va chạm với văn hóa tín ngưỡng truyền thống mang tín cục bộ nhưng sớm được khắc phục.	Tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam, với các lối sống đạo khác nhau, nhưng nhìn chung đều có đức tin, tình cảm và niềm tin tôn giáo sâu sắc. Đặc biệt là tín đồ các tôn giáo có nhu cầu cao trong sinh hoạt tôn giáo, nhất là những sinh hoạt tôn giáo cộng đồng mang tính chất lễ hội. Điều này khác với tín đồ tôn giáo ở một số nước phương Tây hoặc các nước tiên tiến, các sinh hoạt tôn giáo đi theo hướng cá nhân, ở gia đình. Ở Việt Nam cũng vẫn còn một bộ phận tín đồ của một số tôn giáo lệch chuẩn tâm linh theo hướng mê tín dị đoan, thậm chí cuồng tín dễ bị số người cơ hội lôi kéo, lợi dụng.	Do nhiều nguyên nhân, đời sống dân sinh và trình độ dân trí của một bộ phận còn thấp hơn so với mặt bằng chung. Thời gian gần đây, nhất là sau khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đời sống dân sinh, trình độ dân trí của tín đồ các tôn giáo đang đi vào ổn định và từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực cần được quan tâm trong chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.



Thành phố Hồ Chí Minh, có 11 tôn giáo với 33 tổ chức
giáo hội được nhà nước công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động với 2.970 cơ sở tôn giáo, 157 dòng tu nam, nữ
có trụ sở chính và văn phòng đại diện tại thành phố; với hơn
3,9 triệu tín đồ, hơn 10.000 chức sắc, hơn 3.000 chức việc,
khoảng gần 7.000 tu sĩ nam, nữ. Thành phố đã cấp đăng ký
sinh hoạt tôn giáo cho 145 nhóm tín đồ theo các hệ phái tin
lành khác nhau với tổng số tín đồ khoảng 9.000 người.
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	Thành phố Hồ Chí Minh, có 11 tôn giáo với 33 tổ chức giáo hội được Nhà nước công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động với 2.970 cơ sở tôn giáo, 157 dòng tu nam, nữ có trụ sở chính và văn phòng đại diện tại thành phố; với hơn 3,9 triệu tín đồ, hơn 10.000 chức sắc, hơn 3.000 chức việc, khoảng gần 7.000 tu sĩ nam, nữ. Thành phố đã cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho 145 nhóm tín đồ theo các hệ phái Tin lành khác nhau với tổng số tín đồ khoảng 9.000 người. 	- Phật giáo: 3.120.000 tín đồ; chức sắc: 7.116; chức việc: 694; cơ sở thờ tự: 1.240; cơ sở đào tạo chức sắc: 02 (cơ sở 1, cơ sở 2).	- Công giáo: 700.684 tín đồ; chức sắc: 1.121; chức việc: 1.015; cơ sở thờ tự: 624; cơ sở đào tạo chức sắc: 02 (Học viện Công giáo, Đại chủng viện).	- Tin lành: 61.769 tín đồ; chức sắc: 252; chức việc: 260; cơ sở thờ tự:131; cơ sở đào tạo chức sắc: 02 (Học viện Thánh kinh Thần học của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam); Trường Thánh  kinh của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm)). 	- Cao đài: 50.978 tín đồ; chức sắc: 887; chức việc: 1.598; cơ sở thờ tự: 80; cơ sở đào tạo chức sắc: 00.	 - Hồi giáo: 5.341 tín đồ; chức sắc: 56; chức việc: 56; cơ sở thờ tự: 14; cơ sở đào tạo chức sắc: 00.	- Phật giáo Hòa Hảo: 498 tín đồ; chức sắc: 00; chức việc: 09; cơ sở thờ tự: 00; cơ sở đào tạo chức sắc: 00.	- Baha’I: 300 tín đồ; chức sắc: 00; chức việc: 09; cơ sở thờ tự: 00; cơ sở đạo tạo chức sắc: 00.	- Tịnh độ Cư sĩ Phật hội: 1.762 tín đồ; chức sắc: 10; chức việc: 42; cơ sở thờ tự: 08; cơ sở đào tạo chức sắc: 00.	- Minh Sư đạo: 200 tín đồ; chức sắc: 20; chức việc: 16; cơ sở thờ tự: 03; cơ sở đào tạo chức sắc: 00.	- Minh Lý đạo: 200 tín đồ; chức sắc: 19; chức việc: 21; cơ sở thờ tự: 01; cơ sở đào tạo chức sắc: 00.	- Ấn giáo: 100 tín đồ; chức sắc: 03; chức việc: 07; cơ sở thờ tự: 03; cơ sở đào tạo chức sắc: 00.	Bên cạnh đó, thành phố là điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, do đó, để đảm bảo môi trường đầu tư được thuận lợi, chính quyền thành phố đã tạo điều kiện cho người nước ngoài theo đạo đang làm ăn, sinh sống tại thành phố được sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại các cơ sở tôn giáo hợp pháp và các điểm nhóm tập trung._____________ Báo cáo số 58-BTG-NV2 ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ban Tôn giáo thành phố. 



II. ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH
PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

"Tự do tín ngưỡng, tôn giáo" là một trong những chủ trương,
đường lối xuyên suốt của Đảng ngay khi lãnh đạo cách mạng đấu
tranh giành độc lập dân tộc với những nhiệm vụ vô cùng khó khăn,
phức tạp cho đến ngày nay.

Ngày 27-6-1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị 29-
CT/TƯ về việc thi hành Sắc lệnh mới về vấn đề tôn giáo (Sắc lệnh
234 - S-L, do Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký ban hành
ngày 14-6-1955).

Presenter
Presentation Notes
II. ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO	Cùng với vấn đề dân tộc, tôn giáo cũng là lĩnh vực rất phức tạp, nhạy cảm trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay. Sau ngày đất nước ta được độc lập thống nhất, các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị để làm nảy sinh mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hơn nữa, để đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân, việc quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo là một đòi hỏi thường xuyên đặt ra đối với Đảng, Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hiện nay."Tự do tín ngưỡng, tôn giáo" là một trong những chủ trương, đường lối xuyên suốt của Đảng ngay khi lãnh đạo cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc với những nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp cho đến ngày nay. 	Ngày 27-6-1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 29-CT/TƯ Về việc thi hành sắc lệnh mới về vấn đề tôn giáo (Sắc lệnh 234 - S-L, do Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký ban hành ngày 14-6-1955). Chỉ thị ghi rõ: "Việc Hồ Chủ tịch tạo ra sắc lệnh về chính sách tôn giáo là một đòn đánh mạnh vào âm mưu của bọn đế quốc và tay sai đang dựa vào các lực lượng phản động trong tôn giáo để phá hoại hoà bình, thống nhất độc lập, dân chủ của nhân dân ta" và  nhấn mạnh: "Các đồng chí cần hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề tôn giáo, quyết tâm sửa chữa những lệch lạc, thiếu sót cũ, trực tiếp lãnh đạo cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh sắc lệnh của Chính phủ để phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ và phe lũ lợi dụng, phá hoại tôn giáo, tăng cường lực lượng đấu tranh của toàn dân".



Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng khối đoàn kết
dân tộc, tôn giáo, rất coi trọng và đề cao yếu tố văn hóa trong quan
hệ ứng xử với mình, với người, với việc; đặc biệt đối với đồng bào
lương - giáo.

Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà
nước ta không ngừng đổi mới nhận thức về tôn giáo và quản lý nhà
nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là nền tảng để xây
dựng chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt
tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào có đạo và nâng cao hiệu quả công
tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
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	Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo, rất coi trọng và đề cao yếu tố văn hóa trong quan hệ ứng xử với mình, với người, với việc; đặc biệt đối với đồng bào Lương - Giáo.	Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới nhận thức về tôn giáo và quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là nền tảng để xây dựng chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào có đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.Nghị quyết số 24 (ngày 16 tháng 10 năm 1990) của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới” lần đầu tiên khẳng định các quan điểm mới về tôn giáo, tín ngưỡng: 	1) Tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài;	2) Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; 	3) Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới.	Từ đây, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng cũng được định hướng: 	1) Vừa quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo; 	2) Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; 	3) Công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. 



Trong các chỉ thị, nghị quyết tiếp theo, tư duy lý luận của đảng về vấn đề tôn giáo tiếp
tục được bổ sung, hoàn thiện: Chỉ thị 37 (năm 1998) của Bộ Chính trị chỉ rõ: "những giá trị
văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn trọng và khuyến khích phát huy". Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương khóa VIII về “xây dựng nền văn hóa việt nam
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” (năm 1998) khuyến khích ý tưởng công bằng, bác ái, hướng
thiện... trong tôn giáo. Đặc biệt, Nghị quyết số 25 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần
thứ 7 khóa IX của Đảng (năm 2003) đã tổng kết và phát triển tư duy lý luận của Đảng về vấn
đề tôn giáo và công tác tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Theo đó, nhận thức mới về vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
tập trung ở những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đã, đang
và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa ở nước ta.
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	Trong các chỉ thị, nghị quyết tiếp theo, tư duy lý luận của Đảng về vấn đề tôn giáo tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện: Chỉ thị 37 (năm 1998) của Bộ Chính trị chỉ rõ: "Những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn trọng và khuyến khích phát huy". Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” (năm 1998) khuyến khích ý tưởng công bằng, bác ái, hướng thiện... trong tôn giáo. Đặc biệt, Nghị quyết số 25 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa IX của Đảng (năm 2003) đã tổng kết và phát triển tư duy lý luận của Đảng về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo đó, nhận thức mới về vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tập trung ở những nội dung chủ yếu sau:	Một là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đã, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận cấu thành của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật.



Hai là, Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán
chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là
công tác vận động quần chúng.

Bốn là, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị.
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	Hai là, Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, hoạt động trái chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. 	Ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là điểm tương đồng để gắn bó dồng bào các tôn giáo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác vận động quần chúng các tôn giáo phải động viên đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Mọi công dân không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo đều có quyền và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần phải phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước. 	Bốn là, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác tôn giáo có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và các ngành các cấp, các địa bàn. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của đồng bào các tôn giáo. Vì vậy, làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.



Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa
XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm
2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm
2018, bao gồm 09 chương, 8 mục và 68 điều. Luật có
nhiều điểm mới, tiến bộ, thể hiện tính công khai, dân
chủ, minh bạch, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp
năm 2013.
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	Thực tiễn cho thấy, sự đổi mới tư duy của Đảng về tôn giáo, tín ngưỡng đã tạo nền tảng cho việc tạo lập các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng của đồng bào có đạo và tính hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các luật, nghị định về tín ngưỡng tôn giáo mới được ban hành trong năm 2016, 2017 là những bước tiến lớn trong việc luật hóa vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới. 	Luật tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, bao gồm 09 chương, 8 mục và 68 điều. Luật có nhiều điểm mới, tiến bộ, thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013.	Các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Di sản văn hóa….., tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đảm bảo hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cải cách hành chính đối với lĩnh vực này. Đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được phát huy.



Luật tín ngưỡng, tôn giáo có một số điểm mới căn bản so với Pháp lệnh tín
ngưỡng, tôn giáo năm 2004:

1. Mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ “công
dân” thành “mọi người”.

2. Luật đã dành một chương (chương II) để quy định quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo.

3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

4. Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như công
nhận tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo
trực thuộc có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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	Luật tín ngưỡng, tôn giáo có một số điểm mới căn bản so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004: 	1. Mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ “công dân” thành “mọi người”, thể hiện đúng bản chất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người phù hợp tinh thần Hiến pháp 2013. 	2. Luật đã dành một chương (Chương II) để quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thể hiện và khẳng định nhất quán chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, trước đây đăng ký sinh hoạt tôn giáo được xem là một mốc khởi điểm để bắt đầu hình thành một tổ chức tôn giáo thì nay Luật chỉ xem sinh hoạt tôn giáo tập trung nhằm thỏa mãn nhu cầu tôn giáo của mọi người; sinh hoạt tôn giáo tập trung không được xem là mốc khởi điểm để tiến tới được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận về tổ chức.	4. Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như công nhận tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; tiếp nhận thông báo giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo đã được thay đổi theo hướng giao cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả lời các tổ chức tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ).



5. Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Bổ sung các quy định liên quan đến cơ sở đào tạo tôn giáo.

7. Bổ sung nội dung cho phép người nước ngoài cư trú hợp pháp
tại Việt Nam.

8. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục hoạt động
tôn giáo được thay đổi theo hướng chỉ đăng ký, thông báo lần đầu với
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những nội dung không có trong văn
bản đăng ký hoặc thông báo sẽ đăng ký, thông báo bổ sung.
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	5. Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh như tiếp nhận đăng ký phong phẩm, suy cử chức sắc; đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo; đại hội của các tổ chức tôn giáo; cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp được giao cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả lời các tổ chức tôn giáo (Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ).	6. Bổ sung các quy định liên quan đến cơ sở đào tạo tôn giáo, bổ sung làm mới các quy định liên quan đến cơ sở đào tạo tôn giáo bao gồm từ điều kiện thành lập, thẩm quyền chấp thuận đến các nội dung liên quan đến hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo.	7. Bổ sung nội dung cho phép người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng về tôn giáo của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; được tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị; được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam; được mời chức sắc, nhà tu hành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài giảng đạo.	8. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo được thay đổi theo hướng chỉ đăng ký, thông báo lần đầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những nội dung không có trong văn bản đăng ký hoặc thông báo sẽ đăng ký, thông báo bổ sung. Một số nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: lễ hội định kỳ; về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng; hoạt động của cơ sở đào tạo; người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc; thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành; cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; hội nghị thường niên.



Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10 tháng 01
năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12 tháng
3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình
hình mới.
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	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập chưa được giải quyết, đòi hỏi việc xây dựng chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện bởi các cấp, các ngành trong thời gian tới.	Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ của Nghị quyết số 25-NQ/TW khòa IX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác tôn giáo, Bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:



1. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo
trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chú trọng
tới các vùng có đông đồng bào tôn giáo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Sửa
đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến tôn giáo như: đất đai, văn hóa,
giáo dục, y tế… bảo đảm đồng bộ với pháp luật về tôn giáo và các công ước quốc
tế mà Việt Nam tham gia.
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	1. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Chủ động, tích cực tiếp xúc với các chức sắc để tăng cường sự hiểu biết, cởi mở, chân thành, tạo niềm tin cho tín đồ các tôn giáo hiểu, đồng tình, gắn bó, đồng hành cùng dận tộc, tích cực tham gia xây dựng khối đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo và giữa các tôn giáo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống Đảng, Nhà nước.Nâng cao hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và tham khảo kinh nghiệm quốc tế về công tác tôn giáo, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiện các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với tôn giáo. Đưa nội dung tôn giáo vào tổng điều tra dân số và nhà ở để làm cơ sở cho công tác hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật.	2. Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chú trọng tới các vùng có đông đồng bào tôn giáo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước. Lòng ghép nỗi dung, nhiệm vụ công tác tôn giáo với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào tôn giáo trong quá trình xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành và của địa phương.	3. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến tôn giáo như: Đất đai, văn hóa, giáo dục, y tế… bảo đảm đồng bộ với pháp luật về tôn giáo và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Triển khai thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, siết chặt kỷ cương, tang cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.Nghiên cứu, 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 sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ sở tôn giáo. Chủ động giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, cơ sở thời tự có liên quan đến tôn giáo.Sắp xếp hợp lý, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo; tang cường cán bộ làm công tác tôn giáo, quan tâm bố trí cán bộ làm công tác tôn giáo ở vùng có đông tín đồ tôn giáo, tang cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tôn giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật; bảo đảm kinh phí hoạt động và có chế độ, chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ làm công tác tôn giáo.



4. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị
cơ sở, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng ở
vùng có đông đồng bào theo tôn giáo.

5. Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo.

6. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong
hoạt động tôn giáo.
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	4. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào theo tôn giáo. Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo, gắn với công tác xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng cốt cán trong tôn giáo làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Chủ động nắm chắt tình hình tôn giáo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.Đổi mới nội dung, phương thức vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào có tôn giáo, quần chúng có tôn giáo khác nhau để phát huy nguồn lực tôn giáo đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ các tôn giáo. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có tôn giáo, chú trọng công tác vận động chức sắc tôn giáo.	5. Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo, chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế nhằm giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ tình hình, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, 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.	6. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động tôn giáo; chủ động, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia, chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ.



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO CỦA
THÀNH UỶ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Mặt được

Qua 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy
ban nhân dân thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện khá tốt
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, việc tiếp xúc, gặp gỡ với
chức sắc, chức việc, tín đồ được thực hiện thường xuyên, các cơ quan quản lý nhà nước về tôn
giáo kịp thời hướng dẫn, giải thích, chấn chỉnh các hoạt động không đúng quy định pháp luật
ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống của cộng đồng dân cư (sinh hoạt ngoài chương
trình đăng ký, lôi kéo người theo đạo).
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO CỦA THÀNH UỶ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	1. Mặt được 	Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện khá tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi cho chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo an tâm sinh hoạt, hoạt động; mối quan hệ giữa chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tại địa phương, gần gũi, hợp tác hơn so với trước, điều đó khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối với các tôn giáo. Sinh hoạt, hoạt động các tôn giáo tại thành phố ngày càng đi vào nền nếp, thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật; đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận Nhân dân. 	Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, việc tiếp xúc, gặp gỡ với chức sắc, chức việc, tín đồ được thực hiện thường xuyên, các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo kịp thời hướng dẫn, giải thích, chấn chỉnh các hoạt động không đúng quy định pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống của cộng đồng dân cư (sinh hoạt ngoài chương trình đăng ký, lôi kéo người theo đạo); kịp thời đấu tranh với những phần tử lợi dụng tôn giáo hoạt động chính trị, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh đối ngoại về tự do tín ngưỡng, tôn giáo.



Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tăng
cường công tác vận động người đứng đầu các tổ chức tôn giáo và
đồng bào có đạo chấp hành các chủ trương, chính sách của đảng và
pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu
nước của thành phố.

Công tác tranh thủ hàng ngũ chức sắc, người có uy tín trong
các tôn giáo đã góp phần kiềm chế những hoạt động vi phạm giáo
luật, pháp luật của số đối tượng cực đoan trong tôn giáo,
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2. Hạn chế

Công tác phát huy vai trò cốt cán trong chức sắc, chức việc các tôn giáo
có phạm vi ảnh hưởng cấp quận, huyện và thành phố còn hạn chế, chưa thật sự
hiệu quả (các vị trong công giáo và tin lành).

Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tôn giáo ở cơ sở tuy đã được quan tâm
củng cố, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn về kỹ năng nhưng thiếu kinh nghiệm thực
tiễn; chưa am hiểu nhiều về đặc điểm tình hình, văn hóa, sinh hoạt của các tôn
giáo, kỹ năng vận động chưa khéo léo, nên hạn chế trong tiếp xúc, vận động
chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo.
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IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Tập trung quán triệt sâu sắc cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành,
các cấp nhận thức đúng và đầy đủ về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo, Thành ủy, quận ủy, huyện ủy
quan tâm hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch.

Phát huy cơ chế, phương thức hoạt động của ban chỉ đạo công tác tôn
giáo thành phố, quận, huyện, tổ công tác tôn giáo phường, xã, thị trấn.
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IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	Tập trung quán triệt sâu sắc cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp nhận thức đúng và đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; vai trò của các tôn giáo trong đời sống xã hội, công tác đối ngoại ở lĩnh vực tôn giáo và các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng tôn giáo để hoạt động xuyên tạc chống, phá Đảng và Nhà nước.	Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo, Thành ủy, quận ủy, huyện ủy quan tâm hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch; định kỳ kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm, tiếp tục đề ra nội dung giải pháp thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát các ngành, các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tôn giáo hàng năm và dài hạn. 	Phát huy cơ chế, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố, quận, huyện, Tổ công tác tôn giáo phường, xã, thị trấn duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ để đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tôn giáo theo tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. 



Hệ thống chính trị thành phố, nòng cốt là Ban Dân vận Thành ủy,
Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo thành phố, Ban Dân tộc thành phố,
phân công cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, uy tín thường xuyên tiếp
xúc, gặp gỡ, trao đổi với các chức sắc, chức việc,

Quan tâm xây dựng được lực lượng cốt cán trong tôn giáo;

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo có đủ nhận thức,
kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tôn giáo;
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V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Dự báo tình hình

Thành phố là trung tâm kinh tế của khu vực và cả nước, quy tụ nhiều
doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Do đó, sẽ tiếp tục thu hút đông lực lượng
lao động từ các tỉnh về thành phố, từ đó sẽ làm tăng cơ học số tín đồ tôn giáo,
đồng thời cũng là đối tượng để các tổ chức tôn giáo lôi kéo người vào đạo.

Các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống
phá Việt Nam;
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Tình hình khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất
đai, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo sẽ tiếp tục
diễn ra và có chiều hướng tăng lên.

Với những quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo,
một số tổ chức tôn giáo mới sẽ đăng ký sinh hoạt, xin
phục hồi tư cách pháp nhân.
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2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

2.1. Cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Thông tri 29-TT/TU ngày 11 tháng 7
năm 2019 về lãnh đạo thực hiện chỉ thị 18-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

2.2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo ủy ban nhân dân thành
phố, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan trong việc tham mưu giải quyết việc giao tặng các cơ
sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo.
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	2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới	Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:	2.1. Cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Thông tri 29-TT/TU ngày 11 tháng 7 năm 2019 về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Tổ chức tốt việc triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 	2.2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan trong việc tham mưu giải quyết việc giao tặng các cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 22 quận, huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời hướng dẫn, ngăn chặn tránh tình trạng chuyển nhượng đất nông nghiệp xây dựng cơ sở và sinh hoạt tôn giáo trái phép, nhất là các huyện ngoại thành; rà soát, đảm bảo quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các cơ sở vật chất, nhà, đất có liên quan đến tôn giáo hiện các cơ quan Nhà nước đang quản lý, sử dụng.



CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!!
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