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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Trung, ngày .. tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động công tác tôn giáo tháng 11/2021

UBND xã Nam Trung báo cáo tình hình hoạt động tôn giáo trong tháng 
11/2021 với nội dung sau:

1/ Về tình hình hoạt động của đạo Công giáo.
Xã không có hoạt động Công giáo.
2/ Tình hình hoạt động của đạo Phật giáo.
Xã có 03 nhà chùa nằm ở 03 thôn, khu dân cư: chùa thôn Mạn Đê, chùa 

thôn Thượng Dương, chùa thôn Thụy Trà, trong đó có 02 chùa có sư Trụ trì.
Chùa Mạn Đê tạm thời chưa có sư Trụ trì, các hoạt động của chùa do Ban 

hộ tự của chùa phụ trách.
Trong tháng tình hình hoạt động của Phật giáo cơ bản là ổn định.
3/ Tình hình hoạt động của các đạo khác về hoạt động tại địa phương:
Không có.
4/ Các diễn biến tình hình khác có liên quan đến hoạt động Tôn giáo 

của xã:
Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản là ổn định.
Các nhà chức sắc tu hành, tín đồ phật tử của thôn, xã và nơi khác đến, các 

Ban hộ tự chùa… đều chấp hành tốt các quy định của địa phương, không có tình 
trạng đồng bóng, bói toán và mê tín dị đoan gây mất trật tự trị an ninh trong 
thôn, xóm.

Nhìn chung, trong tháng 11/2021 hoạt động của các tổ chức Tôn giáo, tín 
ngưỡng luôn giữ vững và ổn định tình hình an ninh, chính trị của địa phương./.

Nơi nhận:
- Phòng nội vụ; (để b/c)
- Lưu.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Mùi
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