
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về  

tín ngưỡng, tôn giáo 

  

 

 

 

          Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

   thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 10384/UBND-TH ngày 01/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi 

dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và kiến thức về tôn giáo, Sở Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; 

Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Xem nội dung các văn bản tại 

địa chỉ:  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=187900; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=188632; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&mode=detail&document_id=192420&category_id=0. 

- Tuyên truyền các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; 

tăng cường đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo 

để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội và đời sống nhân dân. 

- Đưa tin, bài phản ánh kết quả triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và 

các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 
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- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

  

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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