
BỘ NỘI VỤ 

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 

Số:                /TGCP-PCTT 

V/v đăng tải dự thảo 2 Nghị định 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo; Nghị định quy định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực TNTG 

xin ý kiến Nhân dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2022 

        

 

Kính gửi:   

 - Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; 

 - Trang thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 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 và xây dựng Nghị định 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, thời 

gian qua Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp 

với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo, hoàn thiện các dự thảo Nghị định.  

Thực hiện Điều 57 và Điều 91 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020) về việc đăng tải toàn 

văn dự thảo 2 các Nghị định kèm dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử 

của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất 60 (sáu mươi) ngày 

để cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý, Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng gửi tới 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo 

Chính phủ các dự thảo Nghị định kèm dự thảo Tờ trình để đăng tải theo Luật định./. 

 

Điện thoại liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Phương Liên, Vụ Pháp chế – Thanh 

tra, Ban Tôn giáo Chính phủ, ĐT: 0344282986. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng (để b/c); 

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc (để b/c); 

- Lưu: VT, HS xây dựng các Nghị định (05b). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

Nguyễn Tiến Trọng 
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