
Phụ lục 01 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 162 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

  

TT 

 

Tên hoạt động Cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(Năm …) 

Kết quả 
1
 

Cho cán bộ, công chức Cho chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành 
Số HN Số ngưởi 

tham dự 

Số HN Số người 

tham dự 

1        

2        

3        

4        

…        

n        

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nêu rõ số lượng các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn,… số lượng người/lượt người tham dự; số lượng sách được xuất bản và cấp phát cho đại 

biểu. 



Phụ lục 02 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Tên văn bản đƣợc 

rà soát 

Cơ quan chủ trì Đề nghị sửa đổi Đề nghị bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới 

Kết quả 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 03 

THỐNG KÊ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ TÍN NGƢỠNG (CSTN)  

THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Tổng số 

CSTN 

Số CSTN đã 

đƣợc xếp hạng 

hoặc đƣợc 

UBND cấp tỉnh 

đƣa vào danh 

mục kiểm kê di 

tích của địa 

phƣơng 

Số CSTN 

chƣa đƣợc 

xếp hạng 

hoặc chƣa 

đƣợc 

UBND cấp 

tỉnh đƣa 

vào danh 

mục kiểm 

kê di tích 

của địa 

phƣơng 

Số CSTN có 

ngƣời đại 

diện hoặc 

Ban quản 

lý (BQL) 

Số CSTN 

chƣa có 

ngƣời đại 

diện hoặc 

Ban quản 

lý (BQL) 

Số CSTN 

đã đăng ký 

hoạt động 

tín ngƣỡng 

Số CSTN 

chƣa đăng 

ký hoạt 

động tín 

ngƣỡng 

Ghi chú
2
 

         

         

         

         

         

 

 

                                                           
2
 Lý do CSTN chưa có người đại diện, BQL; lý do CSTN chưa đăng ký hoạt động tín ngưỡng. 

 
 
 



Phụ lục 04 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

  

TT Số điểm nhóm đƣợc chấp thuận đăng 

ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trƣớc 

khi Luật có hiệu lực 

Số nhóm đƣợc chấp thuận đăng 

ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

theo quy định của Luật 

(01/01/2018 đến 30/12/2020) 

Số điểm nhóm hiện đã 

gửi hồ sơ đăng ký 

nhƣng chƣa đƣợc 

UBND cấp xã chấp 

thuận cho đăng ký 

sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 

Ghi chú 

Tên điểm 

nhóm 

Tổ chức, 

người đại 

diện đứng 

ra đăng ký 

Thời gian 

được chấp 

thuận 

Tên điểm 

nhóm 

Tổ chức, 

người đại 

diện đứng 

ra đăng 

ký 

Thời 

gian 

được 

chấp 

thuận 

Tên điểm 

nhóm 

Lý do  

1          

2          

3          

…          

n          

 

 

 

 



Phụ lục 05 

KẾT QUẢ CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO (ĐKHĐTG) 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Tên tổ chức đƣợc cấp 

ĐKHĐTG trƣớc khi Luật 

có hiệu lực 

Tên tổ chức đƣợc cấp 

ĐKHĐTG theo quy định 

của Luật (01/01/2018 đến 

30/12/2020) 

Tên tổ chức đã đề nghị 

nhƣng chƣa đƣợc cấp 

ĐKHĐTG hiện nay 

Ghi chú 

1     

2     

3     

…     

n     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục 06 

KẾT QUẢ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO (TCTG) 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Tên tổ chức đƣợc 

công nhận TCTG 

trƣớc khi Luật có 

hiệu lực 

Tên tổ chức đƣợc công 

nhận TCTG theo quy 

định của Luật 

(01/01/2018 đến 

30/12/2020) 

Tên tổ chức đã đề nghị 

nhƣng chƣa đƣợc công 

nhận TCTG hiện nay 

Ghi chú 

1     

2     

3     

…     

n     

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 07 

KẾT QUẢ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT  

TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC (TCTGTT) 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Tên TCTGTT đƣợc thành lập, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất trƣớc khi 

Luật có hiệu lực 

Tên TCTGTT đƣợc thành lập, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy 

định của Luật 

Ghi chú 

Thành 

lập 

Chia Tách Sáp 

nhập 

Hợp 

nhất 

Thành 

lập 

Chia Tách Sáp 

nhập 

Hợp 

nhất 

1            

2            

3            

…            

n            

  

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 08 

THAY ĐỔI TÊN, TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT  Tổ chức tôn giáo đã đƣợc thay đổi 

tên, trụ sở 

Tổ chức tôn giáo trực thuộc đã 

đƣợc thay đổi tên, trụ sở 

Ghi chú 

Tổ chức đã thay 

đổi tên 

 Tổ chức đã thay 

đổi trụ sở 

Tổ chức đã thay 

đổi tên 

Tổ chức đã thay 

đổi trụ sở 

1      

2      

3      

…      

n      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 09 

KẾT QUẢ PHONG PHẨM, SUY CỬ CHỨC SẮC 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Số ngƣời đƣợc 

phong phẩm, 

suy cử từ khi 

Luật có hiệu lực 

đến nay 

Tổng số chức sắc 

hiện nay trên địa 

bàn tỉnh, thành 
(tính cả số lượng 

trước khi Luật có 

hiệu lực) 

Tổng số ngƣời vừa 

là chức sắc, vừa là 

chức việc trên địa 

bàn tỉnh, thành 

Ghi chú 

1     

2     

3     

…     

n     

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 10 

KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC VIỆC 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

TT Số ngƣời đƣợc bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử làm chức 

việc từ khi Luật có hiệu 

lực đến nay 

Tổng số chức việc hiện nay 

trên địa bàn tỉnh, thành 
(tính cả số lượng trước khi 

Luật có hiệu lực) 

Ghi chú 

1    

2    

3    

…    

n    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 11 

KẾT QUẢ MỞ CÁC LỚP BỒI DƢỠNG VỀ TÔN GIÁO CỦA  

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC (TỪ 01/01/2018 – 30/12/2020) 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Tên lớp mở cho những ngƣời 

chuyên hoạt động tôn giáo 

Tên lớp mở cho những ngƣời 

không chuyên hoạt động tôn giáo 

Ghi chú 

1    

2    

…    

n    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 12 

SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG  

CỦA NGƢỜI NƢỚC NGOÀI CƢ TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Số điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của 

ngƣời nƣớc ngoài trên địa bàn 

Ghi chú 

Tên điểm nhóm Quốc tịch 

1    

2    

…    

n    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 13 

THANH TRA, KIỂM TRA THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO  

(01/01/2018 – 30/12/2020) 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BNV ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

TT Số lƣợng cuộc thanh tra Số lƣợng cuộc kiểm tra Ghi chú 

1    

2    

3    

…    

n    
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