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Nha Trang, ngày 30  tháng 5 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 39/UBND-NV  ngày 21/5/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền các quy 

định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như 

sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào 

địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-

truyen để tải nội dung tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Thời gian phát 

thanh bắt đầu từ ngày 04/6 đến ngày 30/6/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 30/6/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng 

hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 

(kèm theo Công văn số 696 /VHTT-PT ngày 30 tháng 5 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

 

Nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết về tôn giáo của cán bộ, đảng viên và toàn 

thể nhân dân thành phố trong việc chấp hành chính sách, pháp luật tín ngưỡng, 

tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tăng cường cảnh giác trước sự truyền bá, dụ dỗ, 

lôi kéo tham gia sinh hoạt của các nhóm tôn giáo trái phép, chưa được pháp luật 

công nhận. Đồng thời, phê phán và đấu tranh ngăn chặn các hành vi ứng xử bài 

trừ, kỳ thị đối với các tín ngưỡng cũng như các tổ chức tôn giáo khác. Sau đây,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc một số Điều của Luật Tín 

ngưỡng, Tôn giáo năm 2016. 

 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: 

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

môi trường; 

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; 

xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; 

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; 

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với 

người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, 

tôn giáo khác nhau. 

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. 

Điều 16. Điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

1. Tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại những nơi 

chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những 

người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo; 
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b) Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam 

thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời 

gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; 

không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của 

pháp luật về tố tụng hình sự; 

c) Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của 

Luật này. 

2. Những người theo tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều này được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung khi đáp ứng đủ các điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều này và các điều kiện sau đây: 

a) Có giáo lý, giáo luật; 

b) Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn 

giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc. 

Điều 18. Điều kiện để tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo khi đáp ứng đủ các 

điều kiện sau đây: 

1. Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 

2. Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của pháp 

luật; 

3. Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc; 

4. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại 

Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích 

hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố 

tụng hình sự; 

5. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; 

6. Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của 

Luật này. 

Điều 21. Điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo 

Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công nhận là 

tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; 

2. Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

3. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại 

Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích 

hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố 

tụng hình sự; 

4. Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương; 
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5. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài 

sản của mình; 

6. Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

Điều 43. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về danh mục 

hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công 

nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo theo 

quy định sau đây: 

a) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi thông báo đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã; 

b) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện gửi thông 

báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh gửi 

thông báo đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh; 

d) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh gửi thông báo đến cơ 

quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

2. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, tên các hoạt động tôn giáo, thời gian, 

địa điểm diễn ra hoạt động. 

3. Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện 

một lần. Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì 

người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động. 

Điều 64. Xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc 

lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 

nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Căn cứ quy định của Luật này và Luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ 

quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền 

xử phạt, mức phạt cụ thể và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm 

hành chính; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 65. Xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

khi thi hành công vụ 

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi 

hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi 

phạm sau đây: 

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan; 

2. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo; 
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3. Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối 

với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 

 

Trích nguồn: Luật Tôn giáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016, 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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