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BÁO CÁO 
           Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trước trong và sau tết

Thực hiện Công văn số 58/UBND-NV ngày 17/01/2023 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về tăng cường quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong 
dịp tết nguyên đán Quý Mão. UBND xã Quang Phục báo cáo một số kết quả cụ 
thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 
Sau khi nhận được công văn số 58/UBND-NV ngày 17/01/2023 của 

UBND huyện Tứ Kỳ về tăng cường quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 
trong dịp tết nguyên đán Quý Mão UBND xã in sao văn bản gửi lãnh đạo 
UBND, Công chức chuyên môn, Trưởng thôn để quán triệt, tuyên truyền tổ chức 
thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về xây hoạt động thăm hỏi tặng quà.

Các thôn trên địa bàn xã tổ chức đoàn cán bộ quân dân chính đến chúc tết 
các sư trù trị tại địa bàn nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão.

Sư trù trị chùa Đống Duyên thôn Thái An đã tổ chức vận động quyên góp 
tặng 100 xuất quà trị giá mỗi xuất 200.000đ và 10 kg gạo cho các hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn.

2. Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn xã hoạt động bình thường 
ổn định theo quy định của pháp luật, không có hoạt động mê tín dị đoan tuyên 
truyền trái pháp luật. Các nhà thờ, chùa, cơ sở thờ tự mở cửa đón nhân dân đến 
thắp hương vãn cảnh đảm bảo vui tươi, an toàn đảm bảo an ninh trật tự. 

Trên đây là báo cáo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp tết 
nguyên đán Quý Mão của UBND xã Quang Phục./.
 Nơi nhận:
 - Phòng Nội vụ huyện;
 - Lưu: VP.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thước
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