
 
 

BỘ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /QĐ-BNV        Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành  

Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP (2018-2020) 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

 Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. 

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 03 năm triển 

khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-

CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Thủ 

trưởng các vụ, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thi hành); 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Ban Dân vận TW; Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Bộ 

Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công 

an; Bộ Ngoại giao; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ 

Thông tin và truyền thông; Ủy ban Dân tộc (để phối 

hợp); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để chỉ đạo); 

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên 

và Nhi đồng (để biết); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng thông tin điện tử, Bộ Nội vụ (để đăng tải); 

- Trang thông tin điện tử, Ban TGCP (để đăng tải); 

- Lưu: VT, BTGCP (10b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Chiến Thắng 
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