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ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN
ĐẢNG UỶ PHƯỜNG LONG BIÊN
*
Số: 80 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Long Biên, ngày 10 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận số 101-KL/TW ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư TW Đảng
(khóa XI) về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới
----Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 18/12/2014 của Thành ủy Hà Nội,
Đảng ủy phường Long Biên xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 101-KL/TW
ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về chủ trương công tác đối
với đạo Tin lành trong tình hình mới như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Việc triển khai thực hiện Kết luận số 101-KL/TW ngày 03/9/2014 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chủ trương công tác đối với Đạo Tin lành
trong tình hình mới” được tiến hành đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô
trương, hình thức và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy.
Nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của cả hệ
thống chính trị đối với công tác đạo Tin lành trong tình hình mới. Qua đó tạo sự
chuyển biến tích cực trong công tác tôn giáo nói chung, chủ trương công tác đối
với đạo Tin lành nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bằng
tôn giáo trên địa bàn phường ngày càng vững mạnh.
Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh toàn dân đảm bảo quyền tự do tín
ngưỡng của công dân. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tự
do tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo người theo đạo và tổ chức hoạt động tôn giáo
trái pháp luật nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của
Trung ương, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
về chính sách tôn giáo nói chung, về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành nói
riêng. Cần thấu suốt các quan điểm: xem tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần
của một bộ phận nhân dân, là vấn đề còn tồn tại lâu dài trong quá trình xây dựng
chủ nghĩa xã hội; thực hiện nhất quán việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và
không tín ngưỡng, theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo của công dân, phù hợp
với Hiến pháp và pháp luật. Cần hiểu rõ tính chất phức tạp, không đồng nhất của
các hệ phái Tin lành để có phương pháp ứng xử thích hợp.
Thực hiện nhất quán quan điểm không khuyến khích phát triển nhưng không
cấm đồng bào theo đạo Tin lành. Chủ động ngăn chặn sự phát triển không bình
thường và những hoạt động trái pháp luật của đạo Tin lành vào nền nếp, bình
thường, phù hợp với pháp luật. Giáo dục, động viên tín đồ đạo Tin lành sống “tốt
đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”. Công tác đối với đạo
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Tin lành cần có cách làm thích hợp, đúng pháp luật, không để các phần tử chống
đối, khiêu khích, tạo cớ vu cáo ta vi phạm tự do tôn giáo, gây khó khăn cho nước
ta trong quan hệ quốc tế. Nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh nhận thức định kiến,
né tránh hoặc buông lỏng quản lý đối với đạo Tin lành.
2. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung
ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác dân
tộc; công tác tôn giáo; Thông báo 160-TB/TW và Kết luận 58-KL/TW về “Chủ
trương công tác đối với đạo Tin lành trong thời gian tới”. Tăng cường công tác
tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tín đồ,
chức sắc tôn giáo và nhân dân những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, về dân tộc, tôn giáo. Kiên quyết
xử lý những hành vi lợi dung tôn giáo vào mục đích chính trị phản động, chia rẽ,
phá hoại đoàn kết dân tộc và sự phát triển của Phường, Quận, Thủ đô.
3. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động tôn
giáo, tín ngưỡng của chính quyền các cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt Pháp lệnh tín
ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính
phủ; Chỉ thị số 01-CT/2005/TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về
“Một số công tác đối với đạo Tin lành; Thông báo số 314-TB/TU ngày 11/6/2010
về việc “Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội về tiếp tục
thực hiện Thông báo 160-TB/TW ngày 15/11/2004 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khóa XI) về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong thời gian tới”;
Đề án 107/UBND-ĐA ngày 27/11/2009 của UBND TP Hà Nội “Tăng cường công
tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Hướng dẫn, vận động tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, pháp
lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi lợi
dụng tôn giáo vào mục đích chính trị phản động để chống phá Đảng và Nhà nước,
chống phá cách mạng, chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc.
4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư nhằm phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; giữ gìn và phát huy
truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị
cơ sở ngày càng vững mạnh.
5. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn các cơ quan,
bộ phận làm công tác tôn giáo, dân tộc từ quận đến cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi
dưỡng nguồn cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ
phục vụ cho công tác trước mắt và lâu dài. Quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống
chính trị ở cơ sở, vùng đồng bào có đạo; chú trọng công tác phát triển đảng viên,
xây dựng cốt cán, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, cốt cán là người có đạo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND phường
Xây dựng chương trình triển khai thực hiện kế hoạch của Quận ủy. Tập trung
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm hộ nghèo, cải thiện và
từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản
sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Chỉ đạo các bộ phận chức năng tham mưu tổ
chức thực hiện các chính sách đối với các chức sắc tôn giáo theo các quy định của
pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường.

3

Quan tâm, chỉ đạo, quản lý tốt các điểm, nhòm Tin lành sau khi đăng ký, từ
đó hướng các tổ chức, hệ phái, điểm nhóm Tin lành người nước ngoài tham gia
sinh hoạt đúng địa điểm đã đăng ký; hướng dẫn các tổ chức, hệ phái, điểm nhóm
và tín đồ Tin lành là người nước ngoài đang công tác và có sinh hoạt tôn giáo trên
địa bàn phường. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách đối với cốt cán phong
trào tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tăng cường phát triển thu hút
đoàn viên, hội viên; vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt các chủ
trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng và Nhà nước; phối hợp với các
ngành chức năng của Quận xây dựng kế hoạch, xây dựng lực lượng cốt cán phong
trào tôn giáo nói chung và đạo tin lành nói riêng theo Thông báo số 150-TB/TW
ngày 25/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về xây dựng cốt cán phong
trào và chính sách đối với cốt cán phong trào tôn giáo”.
3. Công an phường
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động
Tin lành trái pháp luật; đồng thời đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn
của các thế lực thù địch, phản động chống Đảng và Nhà nước ta, đảm bảo an ninh
trật tự trên địa bản phường.
Trên đây là kế hoạch của Đảng ủy phường Long Biên về thực hiện kết luận số
101-KL/TW ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ
trương công tác đối với Đạo Tin lành trong tình hình mới.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Quận ủy; / để b/c
- Thường trực Đảng ủy;
- TT HĐND, UBND phường;
- Khối Dân vận Đảng ủy;
để t/h
- MTTQ và các ngành, đoàn thể;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu.

