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                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                                                                 - Các đoàn thể Khối.     

 

Căn cứ Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU, ngày 24/9/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 

doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng các đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và các văn bản của 

cấp trên về triển khai thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo; nhất là Nghị 

quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

IX) về công tác tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị quyết số 24/NQ-

TW, ngày 14/8/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác 

dân tộc; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về 

công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội 

khóa XIV phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; những quan 

điểm mới của Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 

và các văn bản chỉ đạo (nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động…) của Tỉnh 

ủy, HĐND và UBND tỉnh về dân tộc, tôn giáo… Thông qua công tác tuyên truyền, 

khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn 

kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân 

tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân; bảo đảm 

các tôn giáo bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn 

với đoàn kết dân tộc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn 

lực của tôn giáo; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi 

dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, phá hoại 

đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
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2. Tích cực đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm chủ trương, chính 

sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, như: hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật 

(tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly 

khai tự trị trong đồng bào dân tộc…), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại 

lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội; đấu tranh, phản bác 

thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng việc xử lý hoạt động 

dân tộc, tôn giáo vi phạm pháp luật để kích động quần chúng; vu cáo, xuyên tạc 

Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; bóp méo sự thật về tình hình dân chủ, 

bình đẳng dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam... nhằm chia rẽ, phá hoại 

khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và sự lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thường 

xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ các trang mạng xã hội, tình hình dư luận quan 

tâm để định hướng, tuyên truyền. 

3. Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối thực hiện theo chỉ đạo của đoàn thể 

cấp trên triển khai đến các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội thực hiện công tác tuyên truyền 

về công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận 

động, thuyết phục hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua 

yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.  

Các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể Khối triển khai thực hiện bằng các hình 

thức phù hợp (tuyên tuyền trong sinh hoạt; tuyên truyền trực quan bằng khẩu 

hiệu, pano, áp phích...; tuyên truyền trên các website, trang, cổng thông tin điện 

tử, các trang, nhóm, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể…) 

và báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khi có vấn đề phát sinh.  

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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