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BAO CÁO 
Vic thi hành chInh sách pháp 1ut v tin ngtrng, ton giáo 

Thirc hin Van bàn s 83 1/UBND-NC ngày 26/3/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic báo cáo vic thi hành chInh sách pháp 1ut ye tin nguö'ng, ton 
giáo, S Van hoá, The thao và Du ljch báo cáo nhu sau: 

1. Quãn 1 nhà ntr&c v tin ngtr&ng, ton giáo 
1.1. Viçc ban hành van ban hithng dán thi hành luçit 
Si Van hóa, Th thao và Du ljch tham mini Uy ban nhân dan tinh ban 

hành Quyêt djnh so 28/2013/QD-UBND ngày 30/11/2013 ye vic Quy dnh 
thrc hin nêp song van rninh trong vic ci.thi, vic tang và lê hi trên dja bàn 
tinh Tuyên Quang; Quyêt djnh so 28/2014/QD-UBND ngày 20/12/2014 ye quy 
djnh trách nhim quàn 1, bão v di tIch ljch sir - van hóa, danh lam thàng cãnh, 
di vet,  cô 4t, báo vt quôc gia trên da bàn tinh Tuyên Quang. 

1.2. Cong tác chi dçio, diê'u hành trong thy'c hiçn Lut 
Thi.thng xuyên chi do PhOng Quán 1 di san van hóa phi hpp vi các 

phông, ban chuyên môn; PhOng Van hóa và Thông tin các huyn, thành phô; 
Trung tam Van boa, Truyên thông và The thao các huyn, thành phô to chüc 
truyên truyen, 4n dng nhân dan thrc hin nghiêrn Lut Di san van hóa, cac 
Nghj djnh, Thông tu cüa Chinh phü, B Van hóa, The thao và Du ljch trong lTnh 
virc quân l di san van hóa. 

1.3. Sy'phôi hQp giffa các co' quan hIht quan trong triê'n khai thy'c hiçn Luc?t 
S& Van hOa, Th thao và Du ljch phi hçip vâi Si Ni vçi tham gia doàn 

kiêrn tra vic thi hành pháp 1ut ye tin nguOng, ton giáo; rà soát vAn bàn quy 
phm pháp 1ut lien quan den tin nguong, ton giáo. 

1.4. COng tác thanh tra, kié'm tra và xic l,j vi phgm pháp luat  trong lh 
vic tin ngu'6'ng, ton giáo 

Hang nAm, S& VAn hóa, Th thao và Du 1ch chi dto Thanh tra S& xây 
dirng ké hoach  thanh tra chuyên ngành vic thirc hin các quy djnh cüa nhà nuO'c 
trong cOng tác quãn 1 di tIch trên dja bàn tinh; thu'&ng xuyên to chirc kiêm tra 

i hi, x 1 kien quyet, nghiêrn khAc các hin tuçing tiêu crc và các hành vi 
vi phim trong ie hOi;  kiên quyêt duanhüng h kinh doanh ra khOi khu vrc bào 
v I cüa di tich, dua nhü'ng nguñ diôi tien lé, ban do yang ma, kinh doanh trO 
chGi có biên tu'Oiig c bc, treo ban thrc phâni tuai sOng không dam bão v 
sinh, xem bói, An xin... ra khOi khu vic di tIch. 



2. Thirc tring hoit dng tin ngu'ô'ng, ton giáo 
2.1. Thzrc trgng hogt d5ng tin nglrJng, ton giáo 
- Vic t, chüc hott dng 1 hi: Các Co quail, don vj duqc giao nhim vii 

(Phông Van hoá và Thông tin; Trung tam Van hoá, Truyên thông và The thao 
các huyn, thành phô; các don vj trirc thuc, các Ban quàn 1 di tIch) dã thirc 
hin nghiêm tue Nghj dnh so 110/201 8/ND-CP ngày 29/8/2018 cüa ChInh phü 
ye vic Quy djnh ye quail 1 và tO chire 1 hi; Nghj djnh sO 103/2009/ND-CP 
ngày 06/11/2009 cüa ChInh phU Ban hành Quy chê hott dng van hoá và kinh 
doanh djch vi1 van hoá cong cong; Thông tu sO 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 
21/01/2011cüaB Van hóa, The thao và du ljch ye vic ban hành Quy djnh 
thirc hin nêp sOng van rninh trong vic cuth, vic tang và 1 hi...; U' ban nhân 
dan các huyn, thành phô dã phôi hçip ch.t chë vth S Van boa, The thao và Du 
lich xây dung kê hoach to chuc, chuong trinh cu the, thanh lap Ban tO chuc vol 
nhffiig lê hi to chIrc lan dau, cUng cô, kin toàn Ban tO chüc lê hi dOi vâi 
nhimg lê hi dã tO chirc hang näm. Tang cuè'ng cOng tác quail l, dam bào trt 
tir, an ninh trong qua trInh tO chirc ie hi; có bin pháp ngän chn kjp thi cac 
biêu hin tiêu CirC, không lành manh  nhu: me tin dj doan, CY bic trá hInh... 

- Vic quàn 1, sü ding cac khoãn thu tü vic t chirc 1 hi và hoat dng 
cüa co sOr tin nguông, ton giáo: ThIrC hin Quyêt djnh so 28/2014/QD-UBND 
ngày 20/12/20 14 ye quy djnh trách nhim quãn l, bào v di tich ljch sü - van 
hóa, danh lam thäng cãnh, di 4t, cô vat,  bào vt quôc gia trên dja bàn tinh 
Tuyên Quang, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô dã ban hành quyêt djnh 
thành 1p Ban Quân l di tIch ljch sü - van hóa và các to quân l trén dja bàn, 
dOng thi xây dirng quy chê thu chi tài chInh tai  tmg co s tin nguôiig, ton giáo. 
Do do, vic quán l, si d%ing nguOn tiên cong due minh bach,  rö rang có hiu 
qua. Các nguôn thu tr vic to chüc lê hi và hoat dng cüa co s& tin nguông, tOn 
giáo dung d sü diing cho vice  tu süa, ton tao  các co s& tin ngung, ton giáo và 
hoat dng tr thin tai  dja phi.rang. 

- Sr phi hçip gicia S& Van hóa, Th thao và Du ljch vOi các co quan hUu 
quan trong to chüc, quàn 1 1 hi tai  co sâ tin ngung, ton giáo 

S& Van boa, Th thao và Du ljch dâ phi hp chat ch vâi UST ban nhân 
dan các huyn, thành phO tang cung cong tác quân 1, dam bào trt tir, an ninh 
trong qua trInh to chüc lê hi; thirc hin nghiem vic sap xêp hang quail, djch 
vit, noi trông giü phuong tin giao thông; cOng tác dam bão an ninh, trt tir, an 
toàn cho nhân dan; gi gin dam bào v sinh rnOi tru&ng; cam boat  dng me tin 
dj doan, bói, xóc the, len dông phán truyên, dot nhiêu dO ma. 

2.2. Vic quy hogch giao dá't, quán l dz dyng d& co' so tin ngu'öng, co' sO 
tOn giáo 

Hin nay, trén dja bàn tinh Tuyen Quang có 60 di tich là co sa tin ngung, 
ton giáo duçc xêp hang di tich ljch su - van hóa (gOm: dlnh, den, chia thuc loçii 
hInh kien tric ngh thut và kháo cO hQc). Các di tIch nay dä dixc khoanh vüng 
bào v theo quy djnh cüa Lut Di san van boa. 
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2.3. Vic cal tao, náng c4t,, di dài cong trinh tin ngu'6ng, cOng trInh tOn giáo. 
Trong nhthig 11am qua, vic phiic hi, ton tao  các di tIch ljch sü - van hóa 

là cong trInh tin ngung, cOng trInh ton giáo dêu thirc hin theo quy djnh cüa 
Lut Di san van hóa, các Van bàn quy djnh cüa ChInh phü và B Van hóa, The 
thao và Du ljch. 

Tr näm 2015 dn nay, Sâ Van hóa, Th thao và Du lch dâ tham muu Uy 
ban nhân dan tinh, B Van hóa, The thao và Du Uch phê duyt chü truang và 
thâm dijnh các dir an dâu tii ton tao,  tu bô các ca sâ tin ngung, tOn giáo duc xêp 
hang trên dia bàn toàn tinh, C%i the: DInh Minh Cam, xâ Di BInh; den nghiêm 
San, xã Hoàng khai; den Dông ROm, xã Nh Han; dInh Giêng Tanh, xã Kim Phü; 
dInh, den TInh Quang, xã Phü Thjnh (huyn Yen San); den At San, xâ Hào Phi; 
den Di'rc Ong, chüa Khoan Lu, xä San Nam; chüa Dàng Châu, thj trân San 
Duang; chüa Lang Dao,  xã Tü Thjnh; chüa Tây Thiên, xä Van Phii (huyn San 
Duang); den Ghênh Qut, den Cam, den Thuqng, xà Tràng Dà; den Ha,  phix&ng 
Tan Quang, den MO Than, den Cãnh Xanh, chüa Trüng Quang, phung Minh 
Xuân; den Y La, phu?mg Y La (thành phô Tuyên Quang); den Bach Than, thj trân 
Vinh Lc; chüa Bâo Ninh Sung PhUc, xâ Yen Nguyen (huyn Chiêm Hóa)... 

2.4. Thy'c trgng sir dyng ca so' tin ngztIng, tOn giáo trongphát triê'n du ljch, 
sit phOi hcip vâi các co' quan hifu quan trong phát trién du ljch tçii các co' sO' tin 
ngwô'ng, tOn giáo 

Hin nay, Tuyên Quang có 10 di san duçic cOng nh.n là di san van hóa phi 
4t the quOc gia; 635 di tic ljch si.'r van hóa và danh lam thàng cânh. Trong so nay, 
chiêm mt t5' l không nhO là các ca sà thô tr dä duc cOng nhn di tIch cap tinh, 
quOc gia, day là nguôn tài nguyen phong phü, dôi dào, có sirc hap dan 1n dôi vi 
du khach, la diêu kiên tot dê phat triên loai hrnh du hch tam lrnh, diên hinh Den 
Y La, den Ghênh Quit, den Cam, den Thuqng, den Ha,  den Kiêp Bac,  den MO 
Than, den Cành Xanh, chüa Huang Nghiem (thành phO Tuyên Quang); den Minh 
Luang (huyn Yen San); den Thisçing Dang Châu (huyn San Duang); den Bàc 
Miic, Thác Cái (huyn Ham Yen); den Bach Than, chüa Bào Ninh Sung Phic 
(huyn Chiem Hóa); den Pác Ta (huyn Na Hang); den Pu Bào (Lam BInh)... 
Hang näm, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch phOi hp vth Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phO và các cci quan, dan vj lien quan lam tOt cOng tác tuyen truyen 
nang cao nhn thüc cüa ngui dan và du khách tai  các diem du ljch tam linh; tO 
chirc các hrp tp huân, bôi duoiig kiên thi'rc cho lrc luçing lao dng phiic vIt trong 
ngành du ljch. 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch tran trçng báo cáo.!. 

No'! nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- SOrNôi v; 
- Länh dao SO; 
- Li.ru VT, QLDSVH. 

 

GIAM DOC 
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