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CHUYÊN ĐỀ 1 

QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

 

I. QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ 

NƯỚC ĐỐI VỚI TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRƯỚC THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

1. Quan điểm, chính sách tôn giáo giai đoạn 1945-1975 

1.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 

Thời kỳ 1945-1975 là thời kỳ lịch sử đặc biệt mà dân tộc ta sau khi tiến hành cuộc 

kháng chiến 9 năm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, đem lại độc lập dân tộc cho nửa 

nước, lại phải tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: Cách mạng giải phóng dân tộc ở 

miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đây là thời kỳ lịch sử đầy cam 

go, gian khổ gắn với việc lợi dụng tôn giáo của các thế lực phản động để chống phá cách 

mạng Việt Nam. 

Một mặt, đây là giai đoạn chịu những ảnh hưởng rất lớn bởi những nhận thức cực 

đoan đối với tôn giáo trên thế giới và trong nước từ trước những năm 1945 với các sự 

kiện chính sau: 

Thứ nhất, Giáo hoàng Piô XI1 ngoài việc là người chống chủ nghĩa phát xít, ông 

cũng là người chống chủ nghĩa Cộng sản. Ngày 19 tháng 3 năm 1931, Ông ban hành 

Tông thư Thiên Chúa cứu chuộc (Divini Redemptoris). Sự phân tích về Chủ nghĩa Cộng 

sản trong Tông thư được coi là nền tảng học thuyết bác bỏ chủ nghĩa Cộng sản, đã cung 

cấp xã, phường lý luận cho khuynh hướng chống Cộng sản của Tòa thánh cho đến tận 

những năm trước Công đồng Vatican II. Nghiêm khắc lên án 

 

 

 

 

1 Giáo hoàng Piô XI (Vị Giáo hoàng thứ 259): Ông sinh ngày 31/5/1857, đắc cử ngày 6/2/1922, bãi nhiệm 

ngày 10/2/1939. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/19_th%C3%A1ng_3
http://vi.wikipedia.org/wiki/1931
http://vi.wikipedia.org/wiki/1931
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cộng sản vô thần cho rằng chủ nghĩa Cộng sản không thể dung nạp với văn minh Kitô 

giáo (Trong thông điệp này ông cũng công khai lên án chiến tranh). 

Thứ hai, Toà thánh Vatican công khai ủng hộ Pháp xâm lược lại Việt Nam. 

Thứ ba, tháng 11-1951, các Giám mục Đông Dương họp tại Hà Nội đưa ra Thư 

chung năm 1951 với tuyên bố: “Chúng tôi thấy mình có bổn phận nhắc nhở anh chị em 

đề cao cảnh giác chống lại nguy cơ rất to lớn của chủ nghĩa cộng sản vô thần, là một mối 

đe doạ lớn lao nhất hiện nay. Chẳng những cấm anh chị em không được vào Đảng Cộng 

sản, mà anh chị em cũng không được hợp tác với họ, hay làm bất cứ việc gì có thể góp 

phần cách nào cho Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền. Mối nguy hiểm nhiêm trọng 

và các hậu quả của nó kinh khủng đến nỗi chúng tôi cảm thấy có bổn phận nhắc anh chị 

em đề phòng cả đối với kiểu lươn lẹo và mưu chước người cộng sản dùng để đánh lừa 

dân chúng, những mưu trước chỉ phục vụ cho mục tiêu của người cộng sản mà thôi”2. 

Với Thư chung này, các Giám mục Đông Dương coi chủ nghĩa cộng sản là nguy cơ trầm 

trọng nhất đối với Công giáo. Họ coi Việt Minh là cộng sản mà cộng sản là vô thần trước 

sau sẽ diệt đạo. 

Thứ tư, Khâm sứ Toà thánh Vatican tại Việt Nam đã lên án tất cả những ai là Công 

giáo cộng tác với Việt Minh và đe dọa rút phép thông công những người hợp tác với 

Việt minh - cộng sản. Họ cho rằng, chủ nghĩa cộng sản xung khắc tuyệt đối với Công 

giáo đến nỗi Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng: không bao giờ có thể vừa theo cộng sản; 

vừa theo Công giáo được, và người Công giáo nào gia nhập Đảng Cộng sản thì lập tức 

bị khai trừ khỏi giáo hội. 

Tình hình và thái độ nói trên đặt ra rất nhiều thách thức, khó khăn cho nhận thức 

và việc đề ra các chủ trương, chính sách tôn giáo cũng như việc thực hiện chính sách ấy 

của cả thời kỳ trước đổi mới. 

 

 

 

2 Thư chung các Giám mục Đông Dương họp tại Hà Nội từ ngày 3 đến ngày 10/11/1951, có 13 vị Giám mục 

(trong đó có 6 Giám mục người Việt) 



7 

 

Mặt khác, đây còn là thời kỳ mà các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực 

phản động để chống phá cách mạng Việt Nam diễn ra rất gay gắt trong cả nước. Tại Cần 

Thơ, sáng ngày 9/9/1945, số phản động trong đạo Hòa Hảo đã huy động số đông tín đồ 

có vũ trang kéo vào thị xã đòi cướp chính quyền, ta đã dập tắt được vụ bạo loạn và bắt 

phần lớn số cầm đầu nguy hiểm. Tháng 7/1947 ta trấn áp bọn phản động chống phá 

kháng chiến trong Cao Đài ở Tây Ninh. Ngày 5/10/1947 ta đấu tranh trấn áp với số phản 

động trong Công giáo do Giám mục Lê Hữu Từ kích động tập hợp ở Phúc Nhạc, Bình Sa 

(Ninh Bình) và bắt gần 300 tên. Tháng 9/1954 ta dập tắt vụ bạo loạn ở Phong Thổ, Lai 

Châu do lực lượng phỉ Nông văn Kiếm và Đèo Văn Ngảnh cầm đầu để ổn định an ninh 

trật tự vùng Tây Bắc. Tháng 1/1955 các lực lượng cách mạng đã tổ chức cuộc đấu tranh 

chống âm mưu cưỡng ép giáo dân di cư, chống chính quyền nhân dân và gây rối an ninh, 

trật tự ở vùng giáo toàn tòng Ba làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Đây là vụ bạo loạn nghiêm 

trọng, có tổ chức và kế hoạch, có sự chỉ đạo do các linh mục Nguyễn Duy Hiền, Mai Đức 

Quyền cầm đầu,... 

1.2. Quan điểm, chính sách tôn giáo giai đoạn 1945-1975 

Trong bối cảnh rất phức tạp của tình hình nói trên, Đảng ta vẫn sớm có nhận thức 

đúng đắn về tôn giáo. 

Ngày 3/9/1945, chỉ sau một ngày sau Tuyên ngôn Độc lập ở quảng trường Ba Đình, 

ngay phiên họp đầu tiên của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã đề nghị Chính phủ tuyên bố “tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”. 

Để bác bỏ những quan điểm vu khống người Cộng sản trong vấn đề tôn giáo và 

uốn nắn những sai lầm tả khuynh đối với tôn giáo đã và đang diễn ra ở một số địa phương, 

ngày 6/4/1946 đồng chí Trường Chinh đã viết bài đăng trên tờ Sự thật số 

105. Trong đó, nêu rõ: 
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“ 1) Những người Cộng sản không tin có Trời, nhưng không hề ngăn cấm ai 

tin có Trời. Vô sản chuyên chính hơn ba năm của Liên Xô vẫn có Công giáo. 

Bọn phát xít diệt đạo, chứ cộng sản không hề diệt đạo… 

2) Chúng tôi không tin có Chúa Lời, nhưng chúng tôi không hề mạt sát Chúa 

Lời của Công giáo… 

3)… 

4) Chúng tôi chủ trương “Nhà thờ li khai với Nhà nước và nhà trường li khai 

với nhà thờ” vì muốn cho chính quyền không can thiệp đến việc tín ngưỡng 

và tôn giáo, không lợi dụng tín ngưỡng mà bắt tín đồ theo ý kiến của chính 

quyền, không ai được lợi dụng việc dạy học mà tuyên truyền tôn giáo, mà 

cũng không ai được vì tôn giáo mà chế biến chương trình giáo dục của nhà 

nước. Có như thế tôn giáo và tín ngưỡng mới được tự do không bị người ta 

làm sai lệch đi. 

5)… 

6) Chúng tôi không muốn kéo dài vấn đề “Cộng sản và Công giáo” làm gì. 

Vì chúng tôi thấy rằng: Cướp vào nhà phải cùng nhau đánh cướp… Đoàn 

kết nhưng phải phê bình, vừa đánh giặc vừa trừ gian trong hàng ngũ kháng 

chiến để kháng chiến mau thắng lợi”. 

Năm 1947, tình hình Công giáo đã xảy ra nhiều việc rắc rối, phức tạp, đặc biệt ở 

các Khu II và Khu III. Đảng ta đã nhắc nhở các đoàn thể phải: “Hết sức tránh mọi hành 

động phạm đến tôn giáo để cho bọn phản động không có thể vin vào đâu được để tuyên 

truyền chia rẽ”3. 

Năm 1951, trước âm mưu chia rẽ “đạo đời” của các thế lực thù địch, Đảng ta đã 

nhanh chóng tuyên bố chủ trương lương - giáo đoàn kết. Điều đó được thể hiện rõ trong 

văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951): “Đoàn kết dân tộc, lập 

 

 

3Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, toàn tập, tập.8, Nxb CTQG, H; 2000, tr.308 
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thành Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, gồm tất cả mọi lực lượng chống đế 

quốc và bọn phản quốc, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, tôn giáo, khuynh hướng 

chính trị. Mặt trận đó phải dựa trên cơ sở liên minh công nông”4. Cũng trong năm 1951, 

tình hình Công giáo có nhiều vấn đề phức tạp, nóng bỏng, Khâm sứ Dooley triệu tập các 

Giám mục Đông Dương họp tại Hà Nội nhằm mục đích chấn chỉnh tổ chức và tuyên 

truyền chống cộng, lập ra các tổ chức phản động như: “Thanh niên bảo vệ Chúa”, “Chiến 

sĩ Công giáo chống cộng” chống cộng... và kêu gọi con chiên chống cộng. Giám mục Lê 

Hữu Từ (Phát Diệm) cảnh cáo và tuyên bố sẽ treo chén những chức sắc tham gia kháng 

chiến. Thậm chí bọn phản động còn tổ chức rào làng, mộ lính, khủng bố làng bên lương 

để chia rẽ tôn giáo 5. 

Như đã trình bầy ở trên, vấn đề lợi dụng tôn giáo thời kỳ này không chỉ diễn ra 

trong Công giáo mà còn cả trong Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và đạo Cao đài. Trong 

hoàn cảnh ấy, Đảng Nhà nước ta vẫn rất tỉnh táo và sáng suốt nhìn nhận đánh giá và có 

chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp để giải quyết vấn đề tôn giáo. 

Điểm nổi bật trong nhận thức quan điểm và chủ trương, chính sách tôn giáo thời 

kỳ này chính là các quan điểm được ghi nhận trong văn kiện Đại hội II của Đảng (2/1951) 

với những vấn đề chính yếu sau: 

1) Về đánh giá tín đồ các tôn giáo, Đảng ta coi họ là lực lượng cách mạng: 

Thường là quần chúng công nông, phần đông họ vẫn có tinh thần ái quốc. Đã có nhiều 

nơi đồng bào tích cực tham gia kháng chiến. 

2) Nhắc nhở cán bộ đảng viên phải:“Đả phá thành kiến với đồng bào Công 

giáo”. 

3) Thừa nhận tín đồ các tôn giáo : “Cần được tín ngưỡng tự do”. 
 

 

 

 

 
 

4 Đảng cộng sản Việt Nam,Văn kiện Đảng, toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H, 2001, tr. 56. 
5 Đảng cộng sản Việt Nam,Văn kiện Đảng, toàn tập, tập 13, Nxb CTQG, H, 2001, tr. 132-134. 
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4) Phải có chính sách 2 mặt: “Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng” chân 

chính của tín đồ và chức sắc cac tôn giáo; “đồng thời nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn 

giáo mà phản quốc”. 

5) Phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo: Phải có kế hoạch cụ thể cho cán bộ 

vào vùng hoàn toàn Công giáo để hoạt động. Chúng ta không nên coi công tác này chỉ 

có tính chất thuần tuý tôn giáo, mà phải đặt vào công tác vận động các tầng lớp nhân 

dân nói chung. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng ta cho rằng chúng ta vẫn 

còn có những hạn chế nhất định về nhận thức và thực hiện chính sách, đó là: Một là, 

nhiều cán bộ vẫn chưa phân biệt người tốt và người xấu trong Công giáo, chưa phân biệt 

số đầu sỏ phản động với quần chúng giáo dân. Do đó mà còn có thành kiến với đồng bào 

Công giáo nói chung. Hai là, trong các vùng Công giáo mới giải phóng cũng như ở vùng 

tự do, nhiều địa phương vẫn chưa tích cực tranh thủ quần chúng nhân dân Công giáo, 

không kiên nhẫn tuyên truyền, giác ngộ và tổ chức quần chúng giáo dân, chưa chú ý đem 

lại những lợi ích thiết thực cho họ. Ba là, đối với số phản động Công giáo có những thái 

độ và hành động chống lại kháng chiến, chủ trương của các cấp uỷ thường là hữu, quá 

dè dặt, không kiên quyết vạch mặt bọn này trước quần chúng giáo dân hoặc dựa vào lực 

lượng quần chúng để trừng trị số đầu sỏ ngoan cố, để họ “cứ lấn dần được đằng chân lân 

đằng đầu, đến khi thấy chúng có những hành động táo bạo, thì lại thiếu trấn tĩnh trong 

việc đối phó”. 

Sau thất bại Thu - Đông 1950-1951 và 1951-1952, giặc Pháp tích cực hơn nữa trong 

việc dùng chính sách chia rẽ dân tộc, tôn giáo mê hoặc giáo dân để phá hoại sự đoàn kết, 

phá hoại kháng chiến; đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng chính sách “dùng người Việt 

đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Để đối phó với với âm mưu thâm 

độc đó, Đảng ta đã đề ra chủ trương “coi trọng việc vận động quần chúng”, “ phân biệt 

rõ bạn và thù, và tin tưởng vào chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng và Chính 

phủ”. 
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Ngày 21/9/1954, khi nửa nước được hoà bình, Đảng ta đã ra Chỉ thị số 94- CT/TW 

của Ban Bí thư Về thi hành chính sách tôn giáo ở miền mới giải phóng. Đặc biệt là chống 

âm mưu cưõng ép đồng bào Công giáo di cư vào Nam với những luận điệu tuyên truyền 

xuyên tạc của địch. 

Năm 1955, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Công giáo và chống luận 

điệu xuyên tạc của kẻ thù, Đảng ta đã kịp thời ra Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 5/8/1955 

của Ban chấp hành Trung ương về việc tổ chức lễ Đức Bà Maria hồn và xác lên trời cho 

đồng bào Công giáo. 

Năm 1956, để tiếp tục chống việc lôi kéo đồng bào Công giáo vào Nam, Ban chấp 

hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 45/CT-TW, ngày 23/8/1956 về việc đẩy mạnh 

công tác vận động quần chúng đề phòng bọn phản động gây lại tình trạng cưỡng ép di cư 

vào Nam hoặc gây ra những vụ khiêu khích, phá hoại. Để kịp thời sửa chữa sai lầm trong 

cải cách ruộng đất và trong vùng đông đồng bào Công giáo, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 

48/CT-TW ngày 17/11/1956 về việc tích cực và chủ động sửa chữa sai lầm trong vùng 

Công giáo, kiên quyết giữ vững trật tự an ninh, kịp thời chống lại mọi hành động phá 

hoại của địch. 

Như vậy, Từ năm 1945 - 1975, Đảng, và Nhà nước ta đã có rất nhiều Chỉ thị, Nghị 

quyết quan trọng để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với tôn 

giáo phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. 

1.3. Những bài học kinh nghiệm của công tác tôn giáo giai đoạn 1945 - 1975 

Tổng kết về nhận thức quan điểm chính sách tôn giáo thời kỳ này chúng ta rút ra 

được những bài học bổ ích sau: 

Thứ nhất, kiên trì và nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền theo hoặc 

không theo tôn giáo của nhân dân. 

Đây là bài học quan trọng và xuyên suốt quá trình 30 năm của Đảng ta. Đảng ta 

trước sau như một luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng 

tôn giáo của nhân dân và lấy đó làm cơ sở để đoàn kết lương giáo và 
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thực hiện dại đoàn kết dân tộc. Chính điều đó đã lôi cuốn đồng bào có đạo tích cực tham 

gia vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, giải phóng 

miền Nam, thống nhất Tổ quốc và xây dựng xã hội mới. 

Thứ hai, phải chú ý phân biệt và có cách ứng xử đúng đối với người tín đồ chân 

chính với thế lực lợi dụng tôn giáo. Luôn tránh khuynh hướng “tả” và “hữu” trong công 

tác tôn giáo. 

Tôn giáo nào cũng có tính hai mặt, đó là một thực tiễn lịch sử đã được Đảng ta 

đúc rút và khẳng định. Chính vì vậy mà Đảng ta luôn nhắc nhở cán bộ và đảng viên phải 

chú ý phân biệt đâu là tôn giáo thuần túy và đâu là tôn giáo không thuần túy, đâu là tín 

đồ chân chính và tín đồ không chân chính, nhất là những thế lực lợi dụng tôn giáo vào 

các mục tiêu chính trị. Cùng với những khẳng định đó, Đảng ta còn rút ra những bài học 

bổ ích về việc cần tránh các khuynh hướng hữu và tả khuynh trong công tác tôn giáo và 

coi đó là những nguy cơ đem đến những sai lầm, tổn thất cho cách mạng mà chúng ta 

luôn phải đề phòng. 

Thứ ba, dám nhận khuyết điểm sai lầm, và biết khắc phục kịp thời. 

Thực tiễn lịch sử dài 30 năm qua cho thấy, công tác tôn giáo của chúng ta có nhiều 

thành công, song cũng có không ít khuyết điểm, thậm chí sai lầm. Chính vì vậy, vấn đề 

đặt ra cho cách mạng là dám đương đầu với chúng, dám nhận khuyết điểm sai lầm, và 

biết khắc phục kịp thời. Kiên quyết sửa sai, xử lý cán bộ làm sai chính sách tôn giáo là 

kinh nghiệm trong chỉ đạo, đảm bảo cho chủ trương, chính sách của Đảng về tôn giáo 

được thực hiện nghiêm túc, có kết quả tốt. 

Thứ tư, Đảng ta sớm chú ý đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên 

trách tôn giáo. 

Công tác tôn giáo là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm về chính trị và đụng chạm đến 

tâm tư, nguyện vọng, đức tin của tín đồ vì vậy nó đòi hỏi một đội ngũ cán bộ hiểu biết 

về tôn giáo và có phương pháp công tác thích hợp. Đảng, Nhà nước ta đã sớm thấy tầm 

quan trọng và vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên trách tôn giáo nên đã 



13 

 

sớm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác ấy, để một mặt họ có đủ 

kiến thức tôn giáo làm tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các hoạt động tôn giáo; mặt 

khác để họ có những tri thức sâu đủ để tiến hành công tác tôn giáo có hiệu quả. 

Thứ năm, công tác tôn giáo được tiến hành đồng bộ, theo nhiều kênh, nhiều tuyến: 

Công tác tôn giáo có liên quan đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và nhiều 

ngành, nhiều cấp. Vì vậy khi tiến hành công tác tôn giáo đòi hỏi cán bộ làm công tác này 

phải vận dụng, sử dụng đồng bộ nhiều phương pháp và còn đòi hỏi phải mềm dẻo, linh 

hoạt, tế nhị... Đây được xem là nghệ thuật tổng hợp, đồng bộ mà các cấp các ngành cần 

phải thật sự quan tâm và thường xuyên sơ kết, tổng kết kịp thời để nâng cao kinh nghiệm, 

hiệu quả của công tác tôn giáo. 

Thứ sáu, các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo là một tồn tại thực tế của lịch sử. 

Âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo là một thực tiễn lịch sử. Vì vậy dù ít hay nhiều, 

trong mỗi thời kỳ lịch sử của dân tộc ta vẫn luôn tồn tại các thế lực thù địch cả trong và 

ngoài nước. Điều đó đặt ra và đòi hỏi chúng ta trong nhận thức và trong xử lý các vụ 

việc tôn giáo không để nhầm lẫn kẻ lợi dụng tôn giáo với quần chúng tín đồ chân chính. 

Nếu không sẽ dẫn đến những tác hại khó lường và như vậy sẽ đẩy quần chúng tín đồ, 

chức sắc chân chính về phía bọn xấu và sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi để kẻ địch lợi dụng, 

kích động chống phá cách mạng. 

2. Quan điểm, chính sách tôn giáo giai đoạn 1976 - 1990 

2.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1976 - 1990 

Năm 1975, sau đại thắng Mùa Xuân cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội. Sự kiện thống nhất đất nước đã mang đến thời cơ, vận hội mới cho cả dân tộc 

trong quá trình xây dựng đất nước. Thắng lợi ấy cũng đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu 

của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch chống Việt Nam, muốn lấy tôn giáo làm chỗ 

dựa và sử dụng một số tổ chức giáo hội trong các tôn giáo làm công cụ tay sai của chúng. 

Sự kiện lịch sử này đã làm thay đổi căn bản tình hình tôn giáo 
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ở nước ta. 

Tuy nhiên vào những năm 80 - 90 của thế kỷ XX, trên thế giới hệ thống các nước 

XHCN bước vào thời kỳ đầy sóng gió, những cơn bão táp phản cách mạng diễn ra ở 

Đông Âu và Liên Xô. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. XHCN thế giới 

rơi vào thoái trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước những thử thách mới, đòi hỏi Đảng 

và Nhà nước Việt Nam phải có những chuyển hướng và cách tiếp cận mới phù hợp trong 

quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trong khi đó tình hình trong nước cũng diễn ra khủng hoảng trên nhiều mặt của 

đời sống xã hội và đang đặt ra những thách thức đối với sự sống còn của Chủ nghĩa xã 

hội hiện thực. Số phần tử cơ hội chính trị, những phần tử phản động, cực đoan trong các 

tôn giáo nổi lên, chớp thời cơ mở các cuộc đấu tranh tư tưởng chống Đảng, Nhà nước ta. 

Tình hình tôn giáo và dân tộc ở nước ta cũng đã xuất hiện những phức tạp mới. Diễn biến 

tình hình ấy đã dẫn tới những đòi hỏi cấp bách cần phải đổi mới toàn diện đất nước, trong 

đó có lĩnh vực tôn giáo. Đổi mới đất nước được đặt ra như một nhu cầu tất yếu và là vấn 

đề sinh tử của chế độ ta. 

2.1. Quan điểm, chính sách tôn giáo giai đoạn 1976-1990 

Năm 1976 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Đại hội đầu tiên sau khi đất 

nước thống nhất, Đảng ta đã khẳng định: “Chính sách của Đảng về vấn đề tôn giáo là 

tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của nhân dân, đoàn kết tất cả những 

người yêu nước và tiến bộ trong các tôn giáo, đoàn kết đồng bào có đạo và không có đạo, 

để cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, 

chống những hoạt động làm hại đến lợi ích của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội”6. 

Năm 1977, Ban Bí thư có Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 18/5/1977 về chủ trương và 

công tác đối với các tôn giáo miền Nam. Một mặt, Chỉ thị đã nhắc lại quan điểm 

 

 

6 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, toàn tập, tập.37,NxbCTQG, H;2004, tr. 1035. 
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chủ trương, chính sách của Đảng đã được khẳng định trong văn kiện Đaị hội IV; mặt khác 

còn đưa ra chủ trương đối với từng tôn giáo và hướng dẫn triển khai đồng bộ các mặt 

công tác tôn giáo, giúp các tôn giáo ở miền Nam xây dựng lại tổ chức Giáo hội hoạt động 

tuân theo luật pháp, chuẩn bị điều kiện hình thành các tổ chức tôn giáo chung trong phạm 

vi cả nước. Cũng trong năm 1977 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định 297-CP về 

một số chính sách đối với tôn giáo. Từ đây các tôn giáo ở hai miền Nam - Bắc đều được 

quản lý thống nhất theo một văn bản pháp quy chung trên phạm vi cả nước. Với 5 nguyên 

tắc: 

1) Chính phủ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng 

của nhân dân. 

2) Các nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo đều được hưởng mọi quyền lợi và phải 

làm mọi nghĩa vụ của người công dân. 

3) Các tôn giáo và mọi công dân theo đạo hoặc không theo đạo đều bình đẳng 

trước pháp luật. 

4) Các tôn giáo phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật và chủ trương, chính sách, thể 

lệ của Nhà nước trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình. 

5) Những kẻ lợi dụng tôn giáo để phá hoại nền độc lập của Tổ quốc, chống lại chế 

độc xã hội chủ nghĩa, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công 

dân, chống lại các chính sách và pháp luật của Nhà nước sẽ bị pháp luật nghiêm trị. 

Đây là một Nghị định rất quan trọng tạo ra khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động 

tôn giáo ở nước ta và 5 nguyên tắc trong Nghị định ấy sau này đã trở thành 5 nguyên tắc 

cơ bản trong chính sách tôn giáo hiện nay. 

Sau khi đất nước thống nhất, năm 1980 Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành 

lập với mục đích là xây dựng Giáo hội Màu nhiệm - Hiệp thông - Truyền giáo và phục 

vụ con người trong xã hội trên tinh thần gắn bó với dân tộc và đất nước. Đặc biệt, cũng 

trong năm 1980 Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra Thư chung với 
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đường hướng mục vụ rất tiến bộ - Hội thánh vì loài người, Hội thánh trong lòng 

dân tộc và khẳng định đường hướng của Giáo hội là: Sống Phúc âm trong lòng dân tộc 

vì hạnh phúc đồng bào. Cùng với Giáo hội Công giáo Việt Nam, ngày 7/11/1981, Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thống nhất các tổ chức, hệ phái và thống nhất 

các sinh hoạt của tăng ni, phật tử Việt Nam. Đây là một tổ chức thành viên của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam. Tháng 11/1983, Uỷ Ban Đoàn kết công giáo yêu nước Việt Nam, 

đại diện cho phong trào yêu nước của những người Công giáo Việt Nam được thành lập. 

Sự chấp nhận những tổ chức tôn giáo lớn nói trên góp phần quan trọng vào sự ổn định 

chính trị - xã hội của đất nước sau nhiều năm bị chia cắt. 

Năm 1981, Ban Bí thư (khoá V) ban hành Nghị quyết số 40-NQ/TW, ngày 

1/10/1981. Đây là một nghị quyết lớn, đề cập khá toàn diện và đầy đủ các vấn đề liên 

quan đến tôn giáo, nhất là đi sâu vào các mặt công tác và có nhiều chủ trương cụ thể. 

Tuy nhiên do những hạn chế về lịch sử, Đảng ta lúc ấy còn chưa thấy hết ảnh hưởng, vai 

trò và sức sống của tôn giáo nên đã đề ra một số yêu cầu chưa phù hợp với nhận thức và 

tình hình cụ thể. 

Đến năm 1984, Ban Bí thư ban hành chỉ thị 48-CT/TW Về tăng cường công tác 

đạo Thiên Chúa ở miền Nam và chủ trương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 40-

NQ/TW. 

Năm 1986, Đại hội VI mở đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là 

đổi mới tư duy. Tuy nhiên, so với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, đổi mới trên 

lĩnh vực tôn giáo diễn ra chậm hơn. Các văn kiện Đại hội VI chỉ thể hiện ở mức độ nhất 

định trong cách tiếp cận mới về vấn đề tôn giáo và điều đó đã thể hiện: “Trong việc phát 

huy yếu tố con người và lấy việc phục vụ con người làm mục đích cao nhất của mọi hoạt 

động, cần có kế hoạch chủ động xây dựng cơ cấu giai cấp cho xã hội mới, cụ thể hoá và 

thực hiện đúng chính sách dân tộc và chính sách tự do tín 
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ngưỡng”. Thực ra đổi mới trên lĩnh vực tôn giáo được thể hiện rõ nhất từ Nghị 

quyết 24 năm 1990 của Bộ Chính trị. 

2.2. Những bài học kinh nghiệm của công tác tôn giáo giai đoạn 1976 – 1990 

 Thứ nhất, phát huy tinh thần yêu nước và bản chất cách mạng của tín đồ 
các tôn giáo. 

Tín đồ các tôn giáo ở nước ta hầu hết là nhân dân lao động. Một mặt là tín đồ nên 

họ phải gắn bó với giáo chủ, chức sắc của tôn giáo họ; nhưng mặt khác họ là công dân 

đất Việt nên gắn bó với dân tộc và đất nước là tất yếu. Do đó ở quần chúng tín đồ bao giờ 

cũng có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc. Vì thế Đảng, Nhà nước và chính quyền các 

cấp cần và phải khơi dậy được tiềm năng, bản chất cách mạng ở họ và tạo cho họ có 

những chuyển biến tích cực. Nơi nào chúng ta làm tốt công tác vận động quần chúng tín 

đồ các tôn giáo, phát huy được lòng yêu nước, bản chất người lao động của họ thì họ sẵn 

sàng phấn đấu vì sự nghiệp chung của Đảng và Nhà nước. Kinh nghiệm và thực tiễn lịch 

sử cho thấy, ngay đối với người tín đồ bị lừa gạt, đầu độc, giáo dân di cư hoặc giáo dân 

ở vùng toàn tòng nhưng nếu như chúng ta kiên trì giáo dục thuyết phục họ thì họ cũng 

sẽ có những chuyển biến tốt và sẵn sàng dấn thân vào công cuộc kiến thiết đất nước, xây 

dựng quê hương và tạo lập đời sống mới. 

 Thứ hai, bài học về  nắm quần chúng, xây dựng phong trào và cơ sở chính trị 
 

Kinh nghiệm xây dựng phong trào cách mạng sau ngày giải phóng miền Nam 

cho thấy nơi nào, lực lượng nào nắm được quần chúng tín đồ, nơi đó sẽ thành công trong 

công tác tôn giáo. Khi quần chúng còn sâu đậm về đức tin thì họ còn cần và gắn bó với 

giáo hội, vì vậy chúng ta cần tôn trọng và phải biết chấp nhận. Có như vậy chúng ta mới 

thấu hiểu quần chúng tín đồ. Từ tôn trọng, thấu hiểu chúng ta mới phân biệt được mặt 

nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo với lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo và 
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mới có thể nắm được giáo dân. Từ đó chúng ta mới xây dựng được cơ sở chính trị và 

phong trào ở vùng đồng bào các tôn giáo. 

Thứ ba, bài học về công tác vận động quần chúng, chức sắc đấu tôn giáo tranh 

chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo 

Vận động quần chúng, chức sắc tôn giáo và đấu tranh chống các thế lực thù địch 

lợi dụng tôn giáo là những mặt công tác có quan hệ mật thiết với nhau và tác động lẫn 

nhau, không thể xem nhẹ mặt nào. Tuy nhiên cần phải thấy rằng công tác vận động, giác 

ngộ quần chúng tín đồ là mặt công tác cơ bản, bởi lẽ có làm tốt công tác vận động, giác 

ngộ quần chúng tín đồ chúng ta mới có chỗ dựa vững chắc để tranh thủ giáo sĩ, cải tạo 

giáo hội và đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo. Thực tế chỉ ra rằng 

nơi nào, địa phương nào làm tốt công tác tranh thủ giáo sĩ, gần gũi giáo hội và đấu tranh 

chống phản động thì sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác vận động quần chúng. 

Thứ tư là bài học về chống chủ quan nóng vội 

Ngay ở thời kỳ trước giải phóng và những năm đầu sau giải phóng miền Nam ta 

đã có cách nhìn chủ quan phiến diện và tư tưởng nóng vội về tôn giáo. Thậm chí vẫn 

còn cách nhìn định kiến, cách nhìn nghiêng về mặt tiêu cực với tôn giáo... Chính vì vậy 

mà chúng ta chưa phát huy hết mặt tích cực, đồng hành cùng dân tộc của chức sắc và tín 

đồ trong sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Chính cách nhìn sai lệch và phiến diện ấy 

đã dẫn đến sai lầm tả khuynh và hữu khuynh trong giải quyết vấn đề tôn giáo ở một số 

địa phương, cơ sở. 

II. QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ 

NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

1. Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo giai đoạn 1990 - 2002 

1.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1990 - 2002 

Vào thập niên 80 của thế kỷ XX, sau sự kiện CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp 

đổ, nhiều nước XHCN khác trên thế giới rơi vào khủng hoảng. Việt Nam cũng 
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lâm vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Trước tình hình đó, với tinh thần 

nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới tư duy, Đảng ta đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ VI (1986). 

Đại hội Đảng VI được xem là bước ngoặt quan trọng đối với vận mệnh đất nước 

- Đại hội đổi mới tất cả các mặt của đời sống xã hội. Trên tinh thần đổi mới toàn diện 

đó và sau gần 5 năm đổi mới, Đảng ta đã đặt ra vấn đề đổi mới tư duy, nhận thức về vấn 

đề tôn giáo. Nếu như trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI vấn đề tôn 

giáo mới chỉ là sự đổi mới mang tính khởi phát thì đến Nghị quyết 24 năm 1990 của Bộ 

chính trị là sự chuyển biến, đổi mới về căn bản. 

1.2. Quan điểm, chính sách tôn giáo giai đoạn 1990-2002 

Ngày 16/10/1990, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 24-NQ/TW Về công tác tôn giáo 

trong tình hình mới. Nghị quyết được xem như dấu mốc thể hiện quan điểm mới của 

Đảng ta về tôn giáo và công tác tôn giáo với ba luận điểm quan trọng: “Tôn giáo là vấn 

đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân 

dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”. Cùng 

với 3 luận điểm có tính đột phá trên, Nghị quyết còn nêu ra 3 quan điểm chỉ đạo (1. 

Công tác tôn giáo vừa phải quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần 

chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo phá hoại cách mạng; 2.Nội 

dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; 3.Làm tốt công tác 

tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo). Nghị quyết nêu 3 

nhiệm vụ của công tác tôn giáo (1. Ra sức chăm lo cuộc sống vật chất, văn hoá, nâng cao 

trình độ mọi mặt của đồng bào có đạo; thực hiện tự do tín ngưỡng và tự do không tín 

ngưỡng trên cơ sở luật pháp; tăng cường đoàn kết lương - giáo, đoàn kết toàn dân; 2. 

Hướng dẫn chức sắc các giáo hội hoạt động tôn giáo theo đúng luật pháp; ủng hộ xu 

hướng tiến bộ trong các tôn giáo làm cho các giáo hội ngày càng gắn bó với dân tộc và 

sự nghiệp cách mạng của toàn dân; 

3. Tăng cường cảnh giác, kịp thời chống lại những âm mưu và thủ đoạn của các thế 
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lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân). Nghị quyết 

đã xác định rõ 3 nguyên tắc chính sách (1. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do 

không tín ngưỡng của mọi công dân. Công dân theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo 

đều được bình đẳng trước pháp luật, được hưởng mọi quyền và nghĩa vụ của công dân; 

2. Các tôn giáo phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật và các luật lệ của nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 3. Những hoạt động trong tôn giáo vì lợi ích chính đáng và hợp 

pháp của tín đồ được bảo đảm. Mọi hoạt động mê tín dị đoan bị bài trừ. Mọi hành vi lợi 

dụng tôn giáo để phá hoại nền độc lập dân tộc, chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân đều 

bị xử lý theo pháp luật). Nghị quyết nêu ra 5 chính sách cụ thể (1. Đối với tín đồ; 2. Đối 

với chức sắc nhà tu hành; 3. Đối với tổ chức giáo hội; 4. Đối với hoạt động từ thiện xã 

hội của tôn giáo; 5. Đối với hoạt động đối ngoại và quan hệ quốc tế của tôn giáo). Có 

thể thấy rằng đây là một hệ thống khá đầy đủ các quan điểm, chủ trương, chính sách cho 

việc nhận thức, chỉ đạo vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. 

Năm 1991, Chính phủ ban hành Nghị địnhh 69-HĐBT 3/1991 nhằm cụ thể hoá 

một phần những nội dung chính sách trong Nghị quyết 24-NQ/TW. Sự đổi mới thể hiện 

trong Nghị quyết 24 và Nghị định 69, đã tác động tới tình hình tôn giáo ở nước ta theo 

chiều hướng tích cực. Tiếp theo đó, ngày 20/6/1994, Ban Bí thư ra Thông báo số 76-

TB/TƯ trong đó lần đầu tiên nêu ra khái niệm mới là "đảng viên có đạo". Ngày 

14/4/1995 Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn 03 về đảng viên có đạo tham gia sinh 

hoạt tôn giáo và phát triển đảng viên là người có đạo. Hơn thế nữa còn nêu rõ việc kết 

nạp đảng viên không chỉ dừng lại ở quần chúng tín đồ mà còn ngay cả đối với chức sắc 

tôn giáo 

Từ những năm 1994-1999 Nhà nước lần lựơt thừa nhận tư cách pháp nhân cho 

một số hệ phái Cao Đài và thành lập Ban đại diện của Phật giáo Hoà Hảo, đồng thời tổng 

kết thực hiện NQ24. 
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2. Quan điểm, chính sách đối với tôn giáo giai đoạn 2003 đến nay 

2.1. Quan điểm, chính sách tôn giáo trong Nghị quyết 25 -TƯ(2003) 

Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện NQ24, lần đầu tiên vào ngày 12-3-2003, tại 

Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Đảng ta ra Nghị quyết riêng 

về công tác tôn giáo (NQ 25-TƯ). Điều đó chứng tỏ Đảng ta rất quan tâm đến tôn giáo 

và công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay. Một mặt, Nghị quyết đánh giá khá toàn 

diện về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo; mặt khác Nghị quyết xác định những 

quan điểm, chính sách đối với tôn giáo, đề ra nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu và tổ chức 

thực hiện công tác tôn giáo hiện nay. 

Trước hết, Nghị quyết xác định rõ phương hướng và mục đích cơ bản của hoạt động 

tôn giáo và công tác tôn giáo là: “Nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện 

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” 

(7). 

Trong Nghị quyết, Đảng ta nêu 5 quan điểm chính sách đối với tôn giáo, trong đó 

có sự tái khẳng định những quan điểm trước đó và bổ xung một số điểm mới: 1. Tín 

ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng 

dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là 

bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 2. Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chính 

sách đoàn kết toàn dân tộc; 3. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động 

quần chúng; 4. Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; 5. Vấn đề theo 

đạo và truyền đạo. 

Nhìn chung so với Nghị quyết 24-TƯ và Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 

25 - NQ/TW ngày 12-3-2003 đã xác nhận thêm một nấc thang mới trong nhận 

 

 

7 Đảng cộng sản Việt Nam,Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khoá IX, Nxb CTQG, H 2003, tr.48 
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thức lý luận về tôn giáo và công tác tôn giáo, trong đó có những điểm nhấn sau: Một là, 

Đảng ta khẳng định và phân biệt rõ tín ngưỡng và tôn giáo; Hai là, Đảng ta nêu cụ thể, 

rõ ràng hơn “ Tín ngưỡng, tôn giáo đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây 

dựng CNXH” ( không nêu chung chung là tồn tại lâu dài như trước kia); Ba là, Nghị 

quyết bổ sung thêm: “giữ gìn và phát huy giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ 

tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân”; Bốn là, Nghị quyết coi: 

“Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh là điểm tương 

đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung”; Năm là, vấn đề theo đạo 

và truyền đạo được chính thức đề cập và thể hiện quan điểm dứt khoát, rõ ràng của Đảng. 

2.1. Quan điểm, chính sách tôn giáo trong Văn kiện Đại hội X (2006) 

Về vấn đề tôn giáo và chủ trương chính sách pháp luật về tôn giáo, Báo cáo Chính 

trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam (4/2006) ghi rõ: 

“Chúng ta thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, 

theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo 

pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và 

đồng bào không theo tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân 

tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động, chia rẽ nhân dân, chia rẽ 

các dân tộc, tôn giáo, làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước ”8. 

Về mặt nội dung, đoạn trích trên của văn kiện đề cập đến ba vấn đề chính yếu: Một 

là, Đảng ta khẳng định và đưa ra một chính sách nhất quán từ trước qua các kỳ Đại hội 

đó là chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; 

Hai là, tiếp tục khẳng định chủ trương đoàn kết tôn giáo, đoàn kết đồng bào theo các tôn 

giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn 

 

 

8 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, HN-2006, trang 42-43 
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giáo trong chủ trương đại đoàn kết dân tộc; Ba là, đấu tranh chống các hành vi lợi 

dụng các vấn đề dân tộc và tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước. 

Ba vấn đề nói trên mặc dù chưa bao hàm hết mọi phương diện của vấn đề tôn giáo 

và quan điểm chính sách pháp luật về tôn giáo, song trước hết nó cho thấy, Đảng cộng 

sản Việt Nam dành sự quan tâm nhiều đến vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng qua chính sách 

tự do tín ngưỡng tôn giáo, chủ trương về đại đoàn kết tôn giáo và đấu tranh chống lợi 

dụng tôn giáo và dân tộc. 

Cùng với 3 vấn đề nói trên, Báo cáo Chính trị của Đại hội X Đảng cộng sản Việt 

Nam còn chỉ rõ: “Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết 

dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, 

theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo 

pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và 

đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các 

tôn giáo. Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống “tốt đời, 

đẹp đạo”. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật 

bảo hộ. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ làm công tác tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành 

vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm 

quyền tự do tôn giáo của công dân”9. 

Như vậy những vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng và quan điểm chính sách tôn giáo 

theo tinh thần Đại hội X Đảng cộng sản Việt nam bao gồm 8 nội dung chủ yếu sau: 

 

 

 

9 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, HN-2006, trang 122-123 
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1) Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo 

của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. 

2) Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. 

Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào 

không theo tôn giáo. 

3) Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. 

4) Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống “tốt 

đời, đẹp đạo”. 

5) Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật 

bảo hộ. 

6) Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 

vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo. 

7) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. 

8) Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

Những nhận thức và chủ trương, chính sách nói trên đã góp phần quan trọng vào 

việc giải quyết tốt vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo những năm qua. 

2.2. Quan điểm, chính sách tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XI (2011) 

Tiếp tục các quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đại hội X, quan điểm 

chính sách tôn giáo của Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam (1/2011) không chỉ được 

đề cập đến trong Báo cáo Chính trị của Đại hội mà còn được thể hiện ở Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ xung, phát triển năm 2011). 

Trước hết, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội (Bổ xung, phát triển năm 2011) viết: “Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, 

tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu 

tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín 
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ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc 

và nhân dân”10. Như vậy, vấn đề tôn giáo ở đây được đề cập đến với hai nội dung cơ 

bản: Một là, tư tưởng về việc tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và 

không tín ngưỡng, tôn giáo; Hai là, tư tưởng về đấu tranh với mọi hành động vi phạm 

tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo. 

Song song với hai vấn đề cơ bản nói trên, Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XI còn khẳng định những tư tưởng chỉ đạo mới đó là: “Tiếp tục hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng. 

Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức 

tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn 

giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã đựơc Nhà nước công 

nhận, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu 

tranh với những hành vi lời dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối 

đoàn kết dân tộc”11. 

Nhìn một cách tổng thể cả Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị đã đề cập đến 6 vấn 

đề cơ bản về tôn giáo sau: 

1) Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, 

tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2) Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức, tốt đẹp của các tôn giáo. 

3) Động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia 

đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, HN-2011, trang 81 
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11 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, HN-2011, trang 245 
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4) Quan tâm và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến 

chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã đựơc Nhà nước công nhận, đúng quy định 

của pháp luật. 

5) Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. 

6) Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với 

quan điểm của Đảng. 

Từ 8 vấn đề cơ bản của Báo cáo Chính trị Đại hội X và 6 vấn đề của Báo cáo 

Chính trị Đại hội XI (gồm cả Cương lĩnh - bổ xung và phát triển), chúng ta thấy rằng có 

5 nội dung chung, khá nhất quán đó là: Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng 

tôn giáo của công dân; Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức, tốt đẹp của các tôn giáo; 

Động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng 

góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Các tổ chức tôn giáo hợp pháp 

hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ (gọi chung là vấn đề các tổ chức tôn 

giáo); Đấu tranh chống các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc và tôn giáo. Thực ra trên 

cả 5 vấn đề này mặc dù thống nhất về nội dung tư tưởng, quan điểm chính sách pháp luật 

song cách diễn đạt ít nhiều có sự khác nhau. Riêng vấn đề đấu tranh chống các hành vi 

lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ở cả hai Báo cáo Chính trị Đại hội X và XI đều đề cập đến, 

song ở Đại hội XI còn có sự bổ xung mới đó là tư tưởng về “chủ động phòng ngừa” và 

“kiên quyết đấu tranh” với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, 

chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Từ tổng kết thực tiễn những vụ việc phức tạp 

trong tôn giáo, những điểm nóng tôn giáo trong cả nước thời gian qua Đảng ta đã chỉ ra 

rằng trong đấu tranh giải quyết vấn đề tôn giáo không thể bị động đối phó để đến khi vụ 

việc phức tạp diễn ra rồi mới giải quyết mà phải “chủ động phòng ngừa” để các vụ việc 

ấy không diễn ra, các thế lực thù địch không có cớ để lợi dụng chống lại Đảng, nhà nước. 

Tương tự như vậy là tư tưởng chỉ đạo trong việc đấu tranh “kiên quyết”, đấu tranh 

mạnh 
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mẽ, không khoan nhượng với các thế lực thù địch lợi dung tôn giáo, tín ngưỡng 

làm phương hại đến lợi ích của dân tộc và lợi ích của nhân dân. Bài học về vụ việc của 

linh mục Nguyễn Văn Lý ở Huế, Vụ bạo loạn ở Mường Nhé, Điện Biên cuối tháng 4 

đầu tháng 5 năm 2011 và các vụ bạo loạn ở Tây Nguyên trong các năm 2001 và 2004 

đã minh chứng cho điều đó. Cùng với cách tiếp cận mới này, vấn đề luật pháp tôn giáo, 

chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo ở Báo cáo Chính trị Đại hội XI được Đảng 

ta quan tâm hơn, nhấn mạnh hơn và đưa lên trước tiên trong các nội dung cơ bản của 

văn kiện. Sau khi có Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo (2004) và Nghị định Số: 

22/2005/NĐ- CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, 

Đảng ta dành sự quan tâm nhiều hơn và ưu tiên trước hết đến việc “tiếp tục hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo” để thể chế hóa Pháp lệnh và lấy đó làm 

cơ sở pháp lý cho việc nhận thức và giải quyết vấn đề tôn giáo, ban hành các chính sách 

cụ thể đối với lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo trong những năm tới. Như vậy từ quan 

điểm này, Đảng cũng đã chỉ rõ sự cần thiết cấp bách cả trong việc hoàn thiện về “luật 

pháp” và cả trong việc hoàn thiện về “chính sách” đối với tín ngưỡng, tôn giáo. 

Một vấn đề mới được bổ sung khác trong 5 nội dung nói trên chính là việc Đảng 

ta đã bổ xung và dành cho “các tổ chức tôn giáo” một sự quan tâm hơn. Nếu như Báo 

cáo Chính trị Đại hội X mới chỉ dừng lại ở việc nêu: “Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt 

động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ”, thì ở Báo cáo Chính trị Đại hội XI đi xa 

hơn. Đó là “động viên các tổ chức tôn giáo” và hơn thế nữa là “quan tâm và tạo mọi 

điều kiện cho các tổ chức tôn giáo” hoạt động không chỉ theo quy định của pháp luật mà 

còn theo hiến chương và điều lệ của các tổ chức tôn giáo ấy. 

Ngoài 5 nội dung trên có 3 nội dung mà Báo cáo Chính trị Đại hội XI không đề 

cập đến đó là: Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân 

tộc. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và 
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đồng bào không theo tôn giáo; Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo; Tăng cường công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Tuy nhiên, vấn đề đoàn kết tôn giáo ở 

Báo cáo Chính trị Đại hội XI lại đặt trong sự nhất quán và ngay sau vấn đề đoàn kết dân 

tộc ở trước đó. Như vậy, thực chất chỉ có hai vấn đề: Thực hiện tốt các chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo và 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo là không còn được 

đề cập đến. 

Những thành tựu của của việc giải quyết vấn đề tôn giáo từ Đại hội X đến Đại hội 

XI thời gian qua cho thấy đời sống tâm linh, tinh thần của đồng bào các tôn giáo vận hành 

theo tinh thần của 6 nội dung cơ bản nói trên đang khởi sắc. Theo số liệu của Ban Tôn 

giáo Chính phủ tính đến 7/2013 cả nước có khoảng 24 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số. 

Cả nước đã có 38 tổ chức tôn giáo và một pháp môn tu hành của 12 tôn giáo lớn được 

công nhận tư cách pháp nhân. Việc thực hiện Chỉ thị 01 đối với đạo Tin lành thời gian 

qua là hết sức thông thoáng, hàng nghìn điểm nhóm được đăng ký và sinh hoạt tôn giáo 

bình thường, đi vào nề nếp, tuân thủ chính sách pháp luật. Bảy đại chủng viện của Công 

giáo (tăng thêm 1 đại chủng viện) với hàng ngàn chủng sinh đang theo học đã góp phần 

đưa số linh mục trong cả nước hiện nay lên tới 4.000 vị... 

2.3. Những nội dung mới của chính sách thể hiện qua Hiến pháp 2013 và Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 2016 

Điều 24 Hiến pháp 2013 ghi nhận: 

“1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn 

giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, 

tôn giáo để vi phạm pháp luật”. 
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- Một bước tiến quan trọng và thể hiện nỗ lực trong công tác thể chế hóa chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành văn bản pháp pháp luật về tôn giáo đó là 

sự ra đời Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá 

trị cao nhất điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời là một trong 

những Luật đầu tiên được ban hành trong năm 2016 cụ thể hoá quyền con người theo 

Hiến pháp năm 2013. Việc ban hành Luật có mục đích và ý nghĩa như sau: 

+ Thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp 2013 nhằm bảo đảm quyền 

tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; 

+ Khắc phục những bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện 

hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đảm bảo hơn 

nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; 

+ Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ 

chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi 

người; hạn chế sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các công việc nội bộ của tổ 

chức tôn giáo; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cải cách hành chính đối với lĩnh vực 

này; 

+ Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo và các giá trị dân chủ, văn minh của loài người và chủ nghĩa xã hội 

được phát huy; giữ vững niềm tin của người có tín ngưỡng, tôn giáo vào chính sách, 

pháp luật của Đảng, Nhà nước; 

+ Góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh 

chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống Đảng và Nhà nước. Thể hiện 

trách nhiệm quốc gia đối với việc thực hiện pháp luật quốc tế. 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 có nhiều điểm mới, cụ thể như sau: 

- Mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ “công dân” 

thành “mọi người”, thể hiện đúng bản chất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền 
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con người theo tinh thần Hiến pháp 2013. Bổ sung 01 (một) chương về quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo nhằm phản ảnh rõ hơn phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật cũng như 

thể hiện một cách cơ bản nhất chính sách của nhà nước trong việc tôn trọng và bảo hộ 

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người 

- Đăng ký sinh hoạt tôn giáo, nếu như trước đây đăng ký sinh hoạt tôn giáo được 

xem là một mốc khởi điểm để bắt đầu hình thành một tổ chức tôn giáo thì nay dự thảo 

Luật chỉ xem sinh hoạt tôn giáo nhằm thỏa mãn nhu cầu tôn giáo của người theo tôn 

giáo nhưng chưa có tổ chức tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

và đăng ký sinh hoạt tôn giáo không xem là một điều kiện để hình thành tổ chức tôn 

giáo như quy định hiện hành. 

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như công nhận tổ 

chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; thành 

lập cơ sở đào tạo tôn giáo đã được thay đổi theo hướng giao cho cơ quan quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả lời tổ 

chức tôn giáo. Phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Bỏ một số từ ngữ đã được sử dụng tại Pháp lệnh như tổ chức tôn giáo cơ sở, hội 

đoàn, dòng tu. Bổ sung từ ngữ tổ chức tôn giáo trực thuộc và xem tổ chức tôn giáo cơ 

sở, hội đoàn, dòng tu là tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

- Về trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, bổ sung các quy 

định liên quan đến trường đào tạo tôn giáo bao gồm: điều kiện thành lập, thẩm quyền 

chấp thuận đến các nội dung liên quan đến quản lý trường đào tạo. 

- Tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được vào tu 

tại cơ sở tôn giáo; được tổ chức tôn giáo Việt Nam phong chức, phong phẩm, được tập 

trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác của 

Việt Nam. 
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- Đăng ký hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo hằng năm được thay đổi theo 

hướng chỉ đăng ký, thông báo lần đầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những năm 

tiếp theo nếu có phát sinh các hoạt động ngoài chương trình đăng ký mới đăng ký, thông 

báo bổ sung. Một số nội dung hoạt động chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền như thông báo lễ hội định kỳ; thông báo hoạt động của cơ sở đào tạo; thông 

báo tuyển sinh, thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành, thông báo 

hội nghị thường niên, thông báo quyên góp. 

- Hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong các lĩnh vực 

y tế, giáo dục, đào tạo, bảo trợ xã hội được mở rộng theo hướng phù hợp với các quy 

định pháp luật có liên quan; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo 

tham gia sâu vào các hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo. 

3. Những thành tựu và hạn chế của việc thực hiện chính sách tôn giáo hiện 

nay

 
 

3.1. Thành tựu và nguyên nhân Về thành tựu 

- Chúng ta đã khắc phục được một bước nhận thức lệch lạc, phiến diện về tôn 

giáo trong cán bộ, đảng viên, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân nên đã tạo ra 

được xu thế tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng và văn minh. 

- Chúng ta đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa những 

người có tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo để xây dựng đất nước. 

- Đảng, Nhà nước ta đã tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

của nhân dân. 

- Đã tạo ra xu thế chủ đạo trong quần chúng tín đồ và chức sắc là hoạt động tôn 

giáo trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và tuân thủ sự quản lý của Nhà nước. 
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- Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đã quan tâm đến đời 

sống vật chất và tinh thần của đồng bào các tôn giáo, từ đó gây được lòng tin đối với 

chức sắc và tín đồ các tôn giáo. 

- Kinh tế - xã hội vùng đồng bào các tôn giáo có bước phát triển khá, tạo niềm tin 

vào đường lối đổi mới, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. 

- Chúng ta cũng đã ngăn chặn, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế 

lực thù địch vào mục đích chống phá cách mạng Việt Nam. 

Nguyên nhân của Thành tựu 

- Trước hết những thành tựu nói trên bắt nguồn từ việc Đảng đã đề xướng, lãnh 

đạo đường lối đổi mới đúng đắn và sớm cụ thể hóa thành chủ trương, chính sách đối 

với tôn giáo đúng đắn và kịp thời. 

- Đã khắc phục được những nhận thức lệch lạc về tôn giáo và chính sách tôn giáo 

trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân. 

- Đã tích cực xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn 

giáo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng và các lực lượng vũ trang 

nhân dân theo yêu cầu của tình hình mới. 

3.2. Hạn chế và nguyên nhân Hạn chế: 

- Một số địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền và một số cán bộ làm công tác 

tôn giáo chưa nhận thức đẩy đủ, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước 

đối với tôn giáo trong thời kỳ đổi mới nên việc tổ chức vận dụng chủ trương, chính sách 

đối với tôn giáo chưa đạt hiệu quả cao. 

- Trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vừa có biểu hiện cứng nhắc, 

vừa có biểu hiện buông lỏng, chưa kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm với những hành 

vi sai trái của một số người lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. 
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- Còn có hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vì mục đích chính trị gây phương 

hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc có những hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo 

để hành nghề mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân. 

Nguyên nhân của hạn chế: 

- Công tác nghiên cứu cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng nói chung và đời sống của 

từng tôn giáo nói riêng chưa được chú ý và đầu tư thỏa đáng. Hiểu biết của các cấp các 

ngành về tôn giáo, tín ngưỡng còn rất hạn chế. 

- Công tác tổng kết thực tiễn về tôn giáo và công tác tôn giáo chưa được đầu tư 

thỏa đáng; Chủ trương, chính sách về tôn giáo chưa theo kịp tình hình thực tiễn. 

- Việc quán triệt, thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến tôn 

giáo, tín ngưỡng còn thiếu sót, lệch lạc. 

- Công tác truyền thông tôn giáo, thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách 

tôn giáo của Đảng, Nhà nước còn yếu; Việc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng về tôn giáo 

vừa yếu lại vừa lúng túng. 

- Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo còn nhiều bất 

cập. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trong cả nước vừa yếu, vừa thiếu lại 

chưa được chuyên môn hóa và có chính sách đãi ngộ hợp lý. 

Kết luận: 

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo được 

hình thành, phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn trong cả một quá trình. Nhận thức về 

vấn đề tôn giáo, quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trước và sau 

thời kỳ đổi mới cũng vậy. Những nghiên cứu về bổi cảnh lịch sử trước đổi mới, trong 

thời kỳ đổi mới cho phép chúng ta hiểu sâu hơn những biến chuyển trong nhận thức về 

các chủ trương, chính sách được hình thành qua mỗi thời kỳ. Đó cũng là cơ sở để chúng 

ta nhận thức được chính sách tôn giáo nhất quán, những bước chuyển đổi lớn của chính 

sách tôn giáo hiện nay, những thành tựu, hạn 
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chế và những bài học kinh nghiệm bổ ích trong quá trình thực thi chính sách tôn giáo, 

từ đó mà nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo và quản lý nhà nước đối với tôn giáo trong 

thời gian tới./. 
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CHUYÊN ĐỀ 2 

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 

 
 

I. VIỆT NAM LÀ QUỐC GIA CÓ NHIỀU LOẠI HÌNH TÍN NGƯỠNG, 

TÔN GIÁO 

Với vị trí địa lý nằm ở khu vực Đông Nam Á, ba mặt giáp biển, từ lâu Việt Nam 

rất thuận lợi trong mối giao lưu ra các nước trên thế giới, cũng là nơi rất dễ dàng cho 

việc thâm nhập các luồng văn hóa, các tôn giáo trên thế giới. 

Về mặt dân cư, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em. Mỗi dân 

tộc đều lưu giữ những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình. Người Việt có các 

hình thức tín ngưỡng dân gian như thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ Thành hoàng, thờ những 

người có công với cộng đồng, dân tộc, thờ thần, thờ thánh, nhất là tục thờ Mẫu của cư 

dân nông nghiệp lúa nước. Đồng bào các dân tộc thiểu số hiện cũng duy trì nhiều hình 

thức tôn giáo nguyên thủy (còn gọi là tín ngưỡng sơ khai) như: Tô tem giáo, Bái vật 

giáo, Sa man giáo,... 

Việt Nam, do đặc điểm lịch sử liên tục bị xâm lược từ bên ngoài, khi thì phong kiến 

phương Bắc, khi thì thực dân phương Tây. Các tôn giáo cũng như văn hóa trong quá trình 

giao lưu luôn có sự tiếp thu và cải biến cho phù hợp, hàng ngàn năm Bắc thuộc cũng dễ 

dàng cho Lão giáo, Nho giáo - những tôn giáo có nguồn gốc ở phía Bắc thâm nhập. Bản 

thân Phật giáo cũng chủ yếu được truyền vào Việt Nam qua con đường từ Trung Quốc 

sang. Sau này, gần trăm năm Pháp thuộc cũng tạo điều kiện cho Công giáo - một tôn 

giáo gắn với văn minh châu Âu vào truyền đạo và mở rộng lực lượng, và thế kỷ XX, đạo 

Tin lành đã khai thác điều kiện chiến tranh ở miền Nam để truyền giáo thu hút người 

theo đạo. Những yếu tố trên đó tạo nên diện mạo tôn giáo đa dạng và phong phú ở Việt 

Nam hiện nay. 
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Theo ước tính ở Việt Nam có khoảng 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, 

trong đó có khoảng trên 24 triệu tín đồ (chiếm 27% dân số cả nước) của 41 tổ chức tôn 

giáo thuộc 15 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động: 

- Phật giáo; 

- Công giáo; 

- Tin lành; 

- Cao đài; 

- Phật giáo Hòa Hảo; 

- Hồi giáo; 

- Tôn giáo Baha’i 

- Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam; 

- Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa; 

- Bửu Sơn Kỳ hương; 

- Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo; 

- Hội thánh Minh lý đạo - Tam Tông Miếu; 

- Chăm Bà la môn; 

- Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô Việt Nam (Mormon) 

- Phật giáo Hiếu nghĩa Tà lơn. Cụ thể: 

+ Phật giáo: khoảng 12 triệu tín đồ (những người quy y Tam Bảo), có mặt ở hầu 

hết các tỉnh, thành cả nước, trong đó có những tỉnh, thành phố tập trung đông như Hà 

Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Trà 

Vinh, Cần Thơ,... 

+ Công giáo: Khoảng 6,5 triệu tín đồ, có mặt ở hầu hết ở cỏc tỉnh, thành phố trong 

cả nước, trong đó có một số tỉnh, thành phố tập trung đông như: Nam Định, 
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Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Kon Tum, Đăk 

Lăk, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Vĩnh Long, An 

Giang, Cần Thơ,... 

+ Đạo Cao đài: Khoảng 2,4 triệu tín đồ, có mặt chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ như 

Tây Ninh, Long An, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh 

Long, Kiên Giang, Cà Mau, An Giang,... 

+ Phật giáo Hòa Hảo: Khoảng 1,3 triệu tín đồ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền 

Tây Nam Bộ như An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. 

+ Đạo Tin lành: Khoảng 1,5 triệu tín đồ, tập trung ở các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, 

Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Gia Lai, Đăk 

Nông, Bình Phước,... và một số tỉnh phía Bắc. 

+ Hồi giáo: Khoảng 82 ngàn tín đồ, tập trung ở các tỉnh: An Giang, Tp Hồ Chí 

Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận,... 

+ Baha’i: vào khoảng 7.000 tín đồ, tập trung ở một số tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, 

Vĩnh phúc, Nam Định, Hà Nội, Hà Nam 

+ Bửu Sơn Kỳ Hương: khoảng 15.000 tín đồ có 19 cơ sở thờ tự, tập trung ở một 

số tỉnh Tây Nam bộ như: An Giang, Đồng Tháp, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc Trăng, Vĩnh 

Long, Tiền Giang 

+ Một số tôn giáo khác vào khoảng 1,5 triệu tín đồ 

Như vậy, ở Việt Nam có cả những tôn giáo có nguồn gốc từ phương Đông như Phật 

giáo, Lão giáo, Nho giáo, có cả tôn giáo có nguồn gốc từ phương Tây như Công giáo, Tin 

lành; có cả tôn giáo bên ngoài du nhập vào như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, 

có cả tôn giáo được sinh ra tại Việt Nam như: Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo. Ở Việt Nam 

có cả tôn giáo hoàn chỉnh (có hệ thống giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức giáo hội), có 

cả những hình thức tôn giáo sơ khai; có cả những tôn giáo đã phát triển và hoạt động ổn 

định, có cả những tôn giáo chưa ổn định, đang trong quá trình tìm kiếm đường hướng mới 

cho phù hợp. 
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Với sự đa dạng các loại hình tín ngưỡng tôn giáo như nói trên, người ta thường ví 

Việt Nam như bảo tàng tôn giáo của thế giới. Về khía cạnh văn hóa, sự đa dạng các 

loại hình tín ngưỡng, tôn giáo đã góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú và 

đặc sắc. Tuy nhiên, đó cũng là những vấn đề khó đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta trong 

việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với tôn giáo nói chung và đối với từng tôn 

giáo cụ thể núi riêng. 

II. Ở VIỆT NAM CÓ MỘT BỘ PHẬN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

THEO CÁC TÔN GIÁO 

Nước ta là quốc gia có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo thống kê, 

nước ta có 53 dân tộc thiểu số với khoảng trên 10 triệu người, sống tập trung ở ba khu 

vực chính là: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. 

Về mặt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số ở ba khu vực 

nói trên có những nét riêng rất độc đáo tạo nên nền văn hóa Việt Nam rất đa dạng. Hầu 

hết các dân tộc thiểu số vẫn giữ tín ngưỡng nguyên thủy thờ đa thần với quan niệm vạn 

vật hữu linh và thờ cúng theo phong tục tập quán truyền thống. Sau này, theo thời gian 

các tôn giáo dần dần thâm nhập vào những vùng đồng bào dân tộc thiểu số hình thành 

các cộng đồng tôn giáo. Cụ thể từng cộng đồng dân tộc thiểu số như sau: 

+ Một là, cộng đồng dân tộc Khơ-me theo Phật giáo Nam tông. Theo thống kê của 

Ban Tôn giáo Chính phủ 2014, có 8574 nhà sư và 433 ngôi chùa trong đồng bào Khơ-

me. Phật giáo Nam tông truyền vào cộng đồng dân tộc Khơ-me Nam Bộ từ rất sớm và 

trở thành một tôn giáo có mối quan hệ chặt chẽ với dân tộc Khơ-me, được coi là nét đặc 

trưng cơ bản về dân tộc và văn hóa của người Khơ-me. Vấn đề Phật giáo Nam tông của 

đồng bào Khơ-me cần được quan tâm giải quyết trong điều kiện Phật giáo Nam tông 

Khơ-me gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - chủ yếu là các hệ phái thuộc Phật giáo 

Bắc tông của người Kinh. 
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+ Hai là, cộng đồng người Chăm theo Hồi giáo, theo thống kê của Ban Tôn giáo 

Chính phủ năm 2014, số người theo Hồi giáo chính thống (quen gọi là Chăm Ixlam): 

32.000 tín đồ, Hồi giáo không chính thống (quen gọi là Chăm Bàni): 50.000 tín đồ. Ngoài 

ra còn có hơn 30 ngàn người theo đạo Bà-la-môn (quen gọi là Bà Chăm). Hồi giáo chính 

thức truyền vào dân tộc Chăm từ thế kỷ XVI. Cùng với thời gian, Hồi giáo đã góp phần 

quan trọng trong việc hình thành tâm lý đạo đức lối sống phong tục tập quán, văn hóa 

của dân tộc Chăm. 

+ Ba là, cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo đạo Công giáo, đặc biệt 

là đạo Tin lành. ở khu vực Tây Nguyên có gần 300 ngàn người dân tộc thiểu số theo đạo 

Công giáo (giáo phận Kon Tum: 123.672 người; giáo phận Buôn Ma Thuật: 

51.183 người; giáo phận Đà Lạt: 82.595 người,...) và gần 400 ngàn người theo 

đạo Tin lành (Gia Lai: 70.946 người, Kon Tum: 8.950 người, Đăk Lăk và Đăk Nông: 

130.515 người, Lâm Đồng: 68.500 người, Bình Phước: 45.150 người,...). 

+ Bốn là, cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc, gọi chung là Tây Bắc 

theo đạo Công giáo, đạo Tin lành. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, ở các 

tỉnh Tây Bắc có 38 ngàn người dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo (giáo phận Lạng Sơn: 

893 người, giáo phận Hưng Hóa: 11.315 người, giáo phận Phát Diệm: 10.756 người, 

giáo phận Thanh Hóa: 12.321 người); đặc biệt chỉ gần hai chục năm trở lại đây có đến 

trên dưới 100 ngàn người Mông theo đạo Tin lành dưới tên gọi Vàng Chứ (Lai Châu: 

14.924 người, Điện Biên: 20.257 người, Hà Giang: 5.605 người, Lào Cai: 7.193 người, 

Cao Bằng: 9.721 người, Bắc Kạn: 6.895 người, Thanh Hóa: 4.479 người,...) và hơn 10 

ngàn người Dao theo đạo Tin lành dưới tên gọi Thìn Hùng. 

Việc một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số theo các tôn giáo đã đặt ra cho Đảng 

và Nhà nước ta là cùng một lúc giải quyết cả hai vấn đề lớn vốn rất phức tạp và nhạy 

cảm là dân tộc và tôn giáo. 
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III. ĐA SỐ TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, TRONG ĐÓ 

CHỦ YẾU LÀ NÔNG DÂN 

Theo ước tính, số tín đồ là nông dân của Phật giáo, Công giáo chiếm đến 80 - 

85%, của Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo: 95%, của đạo Tin lành: 65%. Là người lao động, 

người nông dân, tín đồ các tôn giáo ở nước ta rất cần cù trong lao động sản xuất và có 

tinh thần yêu nước. Trong các giai đoạn lịch sử, tín đồ các tôn giáo cùng với các tầng 

lớp nhân dân làm nên những chiến thắng to lớn của dân tộc, nhất là trong Cách mạng 

Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược. Đó là mặt tích cực cần 

được trân trọng và phát huy trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. 

Do nhiều nguyên nhân, đời sống dân sinh và trình độ dân trí của một bộ phận tín 

đồ các tôn giáo còn thấp hơn so với mặt bằng chung. Thời gian gần đây, nhất là sau khi 

đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đời sống dân sinh, trình độ dân trí của tín đồ các tôn 

giáo đang đi vào ổn định và từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực 

quan tâm trong chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước. 

Tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam, với các lối sống đạo khác nhau, nhưng nhìn chung 

đều có tình cảm và niềm tin tôn giáo sâu sắc. Đặc biệt là tín đồ các tôn giáo có nhu cầu 

cao trong sinh hoạt tôn giáo, nhất là những sinh hoạt tôn giáo cộng đồng mang tính chất 

lễ hội. Điều này khác với tín đồ tôn giáo ở một số nước phương Tây hoặc các nước tiên 

tiến, các sinh hoạt tôn giáo đi theo hướng cá nhân, ở gia đình. ở Việt Nam cũng vẫn còn 

một bộ phận tín đồ của một số tôn giáo còn mê tín dị đoan, thậm chí cuồng tín dễ bị các 

phần tử cơ hội lôi kéo, lợi dụng. 

Vấn đề đặt ra là trong công tác tôn giáo vừa phải phát huy lòng yêu nước và tinh 

thần lao động cần cù của các tín đồ tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, vừa phải giải quyết thỏa đáng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ 

các tôn giáo, vừa nâng cao đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội cho tín đồ 
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các tôn giáo, vừa khắc phục những tồn tại do lịch sử để lại trong một bộ phận tín 

đồ tôn giáo. 

IV. Ở VIỆT NAM CÓ LỰC LƯỢNG ĐÔNG ĐẢO CÁC CHỨC SẮC, NHÀ 

TU HÀNH - NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CHUYÊN NGHIỆP 

Chức sắc, nhà tu hành của từng tôn giáo với các phẩm trật như sau: Phật giáo là 

các Tăng, Ni, tính từ phẩm Sa-di (Sư bác) trở lên đến Thượng tọa, Hòa thượng (đối với 

tăng), phẩm Ni sư, Ni trưởng (đối với ni); Công giáo bao gồm các phẩm: Linh mục, 

Giám mục, Hồng y và các tu sĩ nam và tu sĩ nữ ở các dòng tu; đạo Cao đài từ phẩm Lễ 

sanh trở lên đến Giáo tông và các chức phẩm khác tương đương; Phật giáo Hòa Hảo là 

thành viên Ban Trị sự cấp toàn đạo và Ban Trị sự cấp xã (phường); đạo Tin lành là Mục 

sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo,... Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 

2014, số lượng chức sắc cụ thể của từng tôn giáo như sau: Phật giáo: 47.000, Công giáo: 

4.600, Cao đài: 13.553, Phật giáo Hòa Hảo: 2.881, Tin lành: 3000, Hồi giáo: 1.062,... 

Hầu hết các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo ở Việt Nam là người có tri thức, 

được đào tạo chức sắc rất căn bản. Họ là những người hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo cho 

tín đồ. Và ở những mức độ khác nhau, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo có quyền 

thiêng liêng. Do đó chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo có uy tín và ảnh hưởng rất quan 

trọng đối với tín đồ, không chỉ trong đời sống tinh thần mà ngay cả trong đời sống kinh 

tế, văn hóa, xã hội. 

Số đông chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo đã vượt qua sự khác nhau giữa tôn giáo 

và chủ nghĩa xã hội là sự khác nhau giữa hữu thần và vô thần, để tìm đến sự tương đồng 

là tinh thần dân tộc và chủ nghĩa nhân văn. Chính lực lượng chức sắc này đã góp phần 

quan trọng đưa các hoạt động tôn giáo theo đường hướng tiến bộ, gắn bó với dân tộc. 

Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động với đường hướng Đạo pháp - Dân tộc 

- Chủ nghĩa xã hội; Giáo hội Công giáo Việt Nam với đường hướng Sống Phúc âm giữa 

lòng Dân tộc, các Hội thánh Cao đài với đường 



43 

 

hướng Nước vinh Đạo sáng, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Tin 

lành Việt Nam (miền Bắc) với đường hướng Sống Phúc âm phụng sự Thiên Chúa, phục 

vụ Tổ quốc và Dân tộc. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận chức sắc không vượt qua sự dị 

biệt này nên họ có thái độ thành kiến, thậm chí có người còn đố kỵ với cách mạng. 

Bên cạnh đội ngũ chức sắc, nhà tu hành như nói trên, ở nước ta còn có đội ngũ các 

chức việc rất đông đảo, khoảng trên dưới 250 ngàn người. Họ là những người do tín đồ 

bầu ra ở các cơ sở như: Ban Hộ tự ở các chùa của Phật giáo, Ban Chấp hành giáo xứ 

(còn gọi là Ban Hành giáo) của đạo Công giáo, Ban Cai quản Họ đạo của đạo Cao đài, 

Ban Chấp sự của đạo Tin lành,... Nếu như chức sắc, nhà tu hành là những người hoạt 

động tôn giáo chuyên nghiệp thì các chức việc là người hoạt động tôn giáo bán chuyên 

nghiệp. Họ giúp cho các hoạt động của chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở trong việc quản lý 

và hướng dẫn tín đồ. 

Chức sắc, nhà tu hành, chức việc là lực lượng quan trọng trong mối quan hệ giữa 

giáo hội với nhà nước và là đầu mối trong quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. 

Đồng thời do vị trí ảnh hưởng của các chức sắc, nhà tu hành đối với tín đồ và xã hội nên 

trong công tác tôn giáo nói chung, công tác quản lý nhà nước nói riêng, việc tranh thủ 

các chức sắc, nhà tu hành rất quan trọng và cần thiết. 

V. CÁC TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM CÓ MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ RỘNG 

RÃI 

Trong 14 tôn giáo ở Việt Nam có 5 tôn giáo lớn được du nhập từ bên ngoài vào 

là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và Baha’i. Điều đó cũng có nghĩa là tôn giáo 

ở Việt Nam có mối quan hệ quốc tế khá rộng rãi. Cụ thể: 

+ Hiện nay Công giáo có khoảng 1,2 tỷ tín đồ ở 190 nước và vùng lãnh thổ, hình 

thành một giáo hội duy nhất. Về mặt tổ chức, mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt 

Nam qua 26 giáo phận và Hội đồng Giám mục Việt Nam với Giáo triều Vatican là mối 

quan hệ trên dưới mang tính truyền thống. Tuy nhiên, khác với một 



44 

 

số nước, mối quan hệ về mặt tổ chức của Giáo hội Công giáo Việt Nam với Giáo 

triều Vatican được tiến hành trong điều kiện Chính phủ Việt Nam chưa thiết lập quan hệ 

ngoại giao với Nhà nước Vatican. (Hiện nay, Vatican có quan hệ ngoại giao với 165 

nước). 

+ Đạo Tin lành ở Việt Nam tuy số lượng tín đồ không nhiều so với các tôn giáo 

khác, nhưng đạo Tin lành ở Việt Nam có mối quan hệ quốc tế rất rộng rãi và đa dạng với 

đạo Tin lành trên thế giới. Hiện nay, đạo Tin lành trên thế giới có khoảng 550 triệu tín 

đồ của 285 hệ phái ở 100 nước, chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển ở khu vực 

Tây Âu, Bắc Âu và Bắc Mỹ. Mối quan hệ quốc tế của đạo Tin lành thường được diễn ra 

trên ba tuyến: mối quan hệ giữa các hệ phái Tin lành Việt Nam với các hệ phái Tin lành 

gốc; mối quan hệ giữa các hệ phái có cùng xu hướng giáo lý, luật lệ, lễ nghi, cách thức 

hành đạo; mối quan hệ thông qua các tổ chức từ thiện xã hội của đạo Tin lành. 

+ Đạo Phật có đến 350 triệu tín đồ nhưng không hình thành tổ chức giáo hội chung 

toàn thế giới mà hình thành các sơn môn, tông phái và thông thường theo từng quốc gia. 

Trong mối quan hệ quốc tế, Phật giáo Việt Nam chủ yếu duy trì mối quan hệ với Phật 

giáo trong khu vực, như Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, Phật giáo Trung Quốc, 

Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Thái Lan... và quan hệ với một số tổ chức Phật giáo thế 

giới như tổ chức Phật giáo châu á vì Hòa bình (Asian Buddhist Conference for Peace - 

ABCP), tổ chức Thân hữu Phật tử thế giới (World Fellowship of Buddhists - WFB). 

+ Đạo Hồi ở Việt Nam ít tín đồ so với các tôn giáo khác nhưng trên thế giới Hồi 

giáo là một tôn giáo lớn nhất thế giới về số lượng tín đồ (khoảng gần 1,3 tỷ người) ở 

hơn 50 quốc gia, chủ yếu ở Trung Cận đông, Bắc Phi, Tây á, Trung á và Đông Nam á. 

Đông Nam á là một trong những khu vực Hồi giáo lớn nhất thế giới. Hồi giáo khu vực 

Đông Nam Á, nhất là Hồi giáo Malaixia có mối quan hệ rất khăng 
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khít với Hồi giáo ở Việt Nam. Hồi giáo Malaixia là cội nguồn du nhập và hỗ trợ 

Hồi giáo ở Việt Nam. 

Ngoài 4 tôn giáo có mối quan hệ nói trên, hiện nay có trên 3,0 triệu người Việt Nam 

ở nước ngoài - Việt kiều (trong đó ở Mỹ là 1,5 triệu), mà đa số là tín đồ các tôn giáo. Do 

đó, các tôn giáo ở Việt Nam còn chịu tác động của các cá nhân, các tổ chức tôn giáo của 

người Việt Nam ở nước ngoài qua con đường Việt kiều, hồi hương, du lịch, thăm thân,... 

Vấn đề quan hệ quốc tế của các tôn giáo đang là vấn đề rất lớn và rất quan trọng 

trong chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, cũng như trong công tác quản lý 

nhà nước. Vấn đề quan hệ quốc tế tôn giáo cần được xem xét giải quyết thỏa đáng trong 

điều kiện chính sách đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta và trong xu hướng 

toàn cầu hóa và quốc tế hóa các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội. 

VI. CÁC TÔN GIÁO Ở NƯỚC TA LUÔN LÀ ĐỐI TƯỢNG TRONG ÂM 

MƯU LỢI DỤNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH 

Trước đây, khi xâm lược Việt Nam, thực dân, phát xít và đế quốc đều tìm cách lợi 

dụng các tôn giáo để phục vụ cho mục đích chính trị phản động của chúng. Việc lợi 

dụng các tôn giáo của các thế lực đế quốc đã để lại nhiều hậu quả mà Đảng và Nhà 

nước ta đang phải giải quyết. 

Ngày nay, các thế lực thù địch ở trong nước và ngoài nước đang thực hiện chiến 

lược diễn biến hòa bình để chống phá cách mạng nước ta. Trong chiến lược này, các 

thế lực thù địch đặc biệt quan tâm lợi dụng vấn đề tôn giáo. Vấn đề tôn giáo được chúng 

gắn với vấn đề dân chủ nhân quyền và được thực hiện qua các thủ đoạn chính như sau: 

+ Một là, khai thác những sai sót trong việc thực hiện chính sách tôn giáo ở một 

số cơ sở để xuyên tạc tình hình tôn giáo, vu khống ta hạn chế, gò bó với tôn giáo, vi 

phạm nhân quyền; 
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+ Hai là, thao túng và lợi dụng một số diễn đàn quốc tế, một số tổ chức quốc tế 

để thông tin sai lạc về tình hình tôn giáo, bôi nhọ chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà 

nước nhằm cô lập Việt Nam trên trường quốc tế; 

+ Ba là, lôi kéo, mua chuộc, nuôi dưỡng các phần tử cực đoan, ly khai trong các 

tôn giáo ở trong nước và ngoài nước, nhất là tìm cách nắm các "ngọn cờ" để dựng dậy 

và gom lại số chống đối thành lực lượng đối lập; đồng thời tuyên truyền kích động tư 

tưởng ly khai, chủ nghĩa biệt phái để chống phá, gây mất ổn định tình hình các tôn giáo 

ở trong nước; 

+ Bốn là, khai thác lợi thế của một nước có tiềm lực về kinh tế, quân sự, trong 

điều kiện thế giới một cực và xu hướng toàn cầu hóa, Mỹ cố tạo sức ép pháp lý để tác 

động vào tình hình tôn giáo ở trong nước. Thời gian qua, Quốc hội Mỹ đơn phương 

đưa ra những dự luật liên quan đến vấn đề tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam như: dự 

luật HR 1587 (1995), HR 1865 (1997), HR 2431 (1999), HR 2368 

(2001), HR 1950 (2003), HR 1587 (2004) và gần đây, tháng 9 năm 2004 và gần nhất, Bộ 

Ngoại giao Mỹ và ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ đã đưa Việt Nam vào diện 

các nước cần quan tâm đặc biệt - (Countries of Particular Concern - CPC),... 

+ Năm là, tìm cách chính trị hóa vấn đề tôn giáo, nhất là vấn đề tôn giáo trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn vấn đề tôn giáo với vấn đề dân tộc, lợi dụng việc 

truyền đạo và theo đạo để tạo ra tâm lý nghi ngờ vào chính sách tôn giáo của Đảng và 

Nhà nước, trông chờ vào sự hỗ trợ, can thiệp của bên ngoài; 

Sự lợi dụng tôn giáo của Mỹ và các thế lực thù địch như nói trên đặt ra cho công 

tác tôn giáo vừa phải đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng tín đồ, 

vừa phải cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu và những hoạt động lợi dụng tôn 

giáo của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt Nam. 

Thông qua việc trình bày một số đặc điểm tình hình tôn giáo Việt Nam, chúng tôi 

muốn phác họa bức tranh toàn cảnh về tôn giáo ở Việt Nam. Đó chính là cơ sở thực 

tiễn để Đảng và Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách đối với tôn giáo 



47 

 

ở tầm vĩ mô, và đó cũng là những điều lưu ý khi tiếp cận nghiên cứu, hoặc giải quyết 

một vấn đề tôn giáo cụ thể./. 
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CHUYÊN ĐỀ 3 

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH, TÍN ĐỒ 

TÔN GIÁO 

 

I. ĐẶC ĐIỂM CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH, TÍN ĐỒ TÔN 

GIÁO Ở VIỆT NAM 

1. Một số khái niệm 

1.1. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ 

Theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016: 

“Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm 

vị trong tổ chức.”. 

“Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ 

chức vụ trong tổ chức”. 

“Nhà tu hành là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo 

lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo”. 

“Tín đồ là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó thừa nhận”. 

Trên thực tế, người ta thường nhầm lẫn chức sắc tôn giáo với nhà tu hành, hoặc 

chức việc tôn giáo (những người hoạt động tôn giáo không chuyên nghiệp), hoặc đồng 

nhất các khái niệm đó vào khái niệm chức sắc tôn giáo. 

Theo đó, chức sắc tôn giáo cần hội đủ 3 yếu tố căn bản: Một là, chức sắc trước 

hết phải là tín đồ của một tôn giáo - là loại “tín đồ đặc biệt”. Hai là, họ phải là người có 

chức vụ nhất định trong tổ chức tôn giáo. Bởi vì, tổ chức tôn giáo chính là nền “hành 

chính đạo”, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động tôn giáo và gắn với đó là những vị trí 

cao thấp khác nhau (chức vụ) do mỗi người đảm trách. Ba là, họ 
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còn phải có phẩm sắc (phẩm trật) tôn giáo, được tổ chức tôn giáo suy tôn, thừa 

nhận và cho hưởng theo giáo lý, giáo luật chiểu theo công trạng, công lao tu tập, đạo 

hạnh, thời gian tu tập và cống hiến của họ cho tôn giáo đó. Vì thế, khái niệm chức sắc 

tôn giáo như trên mới xuất phát từ phương diện quản lý nhà nước đối với tôn giáo hiện 

nay ở nước ta, chưa đáp ứng được với công tác tôn giáo nói chung và nhận thức về tôn 

giáo. Mặt khác, bản thân mỗi tôn giáo lại có những quy định cụ thể về chức sắc của 

mình. 

Do đó, có thể định nghĩa: Chức sắc tôn giáo là tín đồ tôn giáo, có chức vụ, phẩm 

hàm, có vị trí, vai trò lớn trong các hoạt động hành đạo, quản đạo và truyền đạo, được 

cộng đồng, tổ chức tôn giáo suy tôn và thừa nhận. 

Với định nghĩa này, nội hàm của khái niệm chức sắc tôn giáo không chỉ bao gồm 

những người có chức vụ trong tôn giáo, mà còn có cả những người có trọng trách trong 

hành đạo và truyền đạo. Truyền đạo là bổn phận của mọi tín đồ, nhưng với tín đồ không 

được đào tạo, không phải là nhà hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp và bán chuyên thì 

những người tín đồ bình thường không thể có khả năng lớn như chức sắc của họ. Theo 

định nghĩa này, chức sắc tôn giáo chính là những đối tượng đặc biệt quan trọng mà công tác 

tôn giáo phải có sự quan tâm thường xuyên. 

1.2. Vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo 

Trong Từ điển tiếng Việt, “vận động” được định nghĩa là tuyên truyền, giải thích 

nhằm thuyết phục người khác tự nguyện làm việc gì đó, như vận động nhân dân ủng hộ 

đồng bào bị thiên tai bão lũ, vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ phong tục lạc hậu, vận 

động tranh cử... 

Như vậy, có thể hiểu vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo 

là tuyên truyền, giải thích nhằm thhuyết phục chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn 

giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở; tham gia tích 

cực các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”; hợp 
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tác và tham gia cùng chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh trong 

thực tiễn quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Đặc điểm chung của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo ở 

Việt Nam 

Việt Nam là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau đang tồn 

tại; hiện có khoảng 24 triệu người (chiếm khoảng 27% dân số) là tín đồ của các tôn giáo 

khác nhau. Ngoài những đặc điểm chung về tâm lý, tính cách, lối sống, văn hoá của con 

người Việt Nam, với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo Việt Nam còn có 

những đặc điểm sau: 

2.1. Tín đồ tôn giáo là bộ phận quần chúng có niềm tin tôn giáo sâu sắc 

Cũng như tín đồ tôn giáo trên thế giới, tín đồ tôn giáo ở Việt Nam cũng là những 

người có đức tin, họ coi niềm tin tôn giáo như là một định hướng giá trị của cuộc sống 

và rất thiêng liêng. Trong đời sống của tín đồ, niềm tin tôn giáo gắn bó với họ một cách 

tự nguyện. 

Đây là một đặc điểm cần hết sức lưu ý trong công tác tuyên truyền, vận động chức 

sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nhằm đảm bảo và thực sự tôn trọng đức tin 

của bộ phận đồng bào có niềm tin tôn giáo; tránh xúc phạm tới niềm tin tôn giáo của họ. 

2.2. Tín đồ tôn giáo luôn chịu sự chi phối của thần quyền, giáo lý, giáo luật và lễ 

nghi của tôn giáo 

Ngoài tư cách là công dân, tín đồ tôn giáo còn thuộc về một tổ chức giáo hội nhất 

định và chịu sự chi phối của thần quyền, giáo lý, giáo luật và lễ nghi của tôn giáo mà họ 

tin theo. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, tín đồ còn phải thực hiện các nghi lễ tôn 

giáo và tham gia các hoạt động đóng góp cho giáo hội, như chăm sóc nơi thờ tự, làm việc 

theo phân công của giáo hội, coi trọng và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng 

tôn giáo; gắn bó, thông thạo các hoạt động từ thiện, cứu trợ xã hội... 
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Như vậy, ngoài “việc đời” tín đồ tôn giáo còn tham gia “việc đạo”. Mỗi tôn giáo 

đều có hệ thống giáo lý, giáo luật, nghi lễ và tổ chức riêng, tín đồ theo tổ chức tôn giáo 

nào đều phải tuân thủ những quy định của tổ chức tôn giáo đó. 

2.3. Trong lối sống, nếp sống của tín đồ tôn giáo có nét riêng, mang mầu sắc tôn 

giáo và sinh hoạt tôn giáo được coi như là nét sinh hoạt văn hoá của mỗi tín đồ và cộng 

đồng tôn giáo 

Trên thực tế, tín đồ tôn giáo là công dân của một nước, gắn bó với dân tộc, với 

cộng đồng xã hội, mang bản sắc văn hoá của quốc gia, dân tộc. Đồng thời, tín đồ tôn giáo 

coi việc tham gia sinh hoạt tôn giáo như là một nhu cầu tinh thần không thể thiếu trong 

cuộc sống của họ. Do đó, đức tin tôn giáo và sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đã thành lẽ 

tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của mỗi tín đồ, mà nếu thiếu sinh hoạt đó người tín 

đồ sẽ không an tâm, luôn cảm thấy như bị mất mát, không hoàn thành trách nhiệm, bổn 

phận của tín đồ và như “mắc tội” với đấng thiêng liêng của tôn giáo. Như vậy, việc thực 

hiện các lễ nghi tôn giáo và những quy định của tổ chức tôn giáo đối với chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo được coi như nếp sinh hoạt văn hoá thường ngày của 

họ. 

Đây là đặc điểm cần quan tâm trong công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà 

tu hành, tín đồ tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhằm tạo điều kiện cho 

các hoạt động tôn giáo của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo theo hiến 

chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận và theo quy định của 

pháp luật. 

2.4. Tín đồ tôn giáo ở Việt Nam đa số là nông dân, có tinh thần yêu nước, luôn 

gắn bó với dân tộc 

Tín đồ tôn giáo ở Việt Nam gồm nhiều thành phần xã hội, nhưng đa số là nhân dân 

lao động, trong đó chủ yếu là nông dân. Vì vậy, giữa họ có sự khác biệt đáng kể về trình 

độ văn hoá, kiến thức xã hội, cũng như hoàn cảnh sống. Đa số tín đồ tôn giáo ở Việt 

Nam chưa thực sự thông hiểu về giáo lý tôn giáo mà họ tin theo. Trong 
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khi đó, việc tham gia thực hành các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo lại khá thường 

xuyên; đa số tín đồ tôn giáo ở Việt Nam “sùng đạo”, gắn bó với giáo hội và tham gia 

các sinh hoạt tôn giáo một cách tích cực. Vì vậy, họ cũng dễ bị kích động, lôi kéo tham 

gia vào ý đồ của những đối tượng xấu, lợi dụng tôn giáo, nhất là đối với tín đồ ở những 

vùng khó khăn, trình độ dân trí chưa cao. Đây là vấn đề cần quan tâm để có những giải 

pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tôn giáo hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật. 

Nhìn chung, tín đồ tôn giáo ở Việt Nam là bộ phận quần chúng có tinh thần yêu 

nước, có ý thức dân tộc, có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của lịch sử đất nước, 

được thể hiện rõ trong sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. 

2.5. Chức sắc tôn giáo là rường cột của mỗi giáo hội, người trực tiếp chăm lo đời 

sống tôn giáo của tín đồ. 

Ngoài những đặc điểm chung của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo 

còn có thêm những đặc điểm sau: 

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có vị trí, vai trò quan trọng trong các hoạt động 

tôn giáo và tổ chức giáo hội, có ảnh hưởng lớn tới quần chúng tín đồ, ở một số tôn giáo, 

chức sắc còn có tính “Thánh thiêng” (chức sắc Công giáo). 

- Chức sắc của mỗi một tôn giáo lại có những đặc điểm riêng được quy định bởi 

giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đó, có thứ bậc, phẩm cấp, tên 

gọi khác nhau, ví dụ: chức sắc Công giáo chỉ là nam giới, không được lấy vợ, phải qua 

đào tạo và bổ nhiệm theo quy định của Giáo hội; chức sắc Phật giáo được suy cử, bổ 

nhiệm gắn với tuổi đời, tuổi đạo; chức sắc Tin lành được lấy vợ, một số hệ phái có nữ, 

thông qua bầu cử... Chức sắc, chức việc, nhà tu hành của từng tôn giáo với các phẩm trật 

như: Phật giáo là các tăng, ni, tính từ phẩm sa-di (sư bác) trở lên đến thượng tọa, hòa 

thượng (đối với tăng), phẩm ni sư, ni trưởng (đối với ni); Công giáo bao gồm các phẩm: 

linh mục, giám mục, hồng y và các tu sĩ nam và tu sĩ nữ ở các dòng tu; Cao đài từ phẩm 

lễ sanh trở lên đến giáo tông và các chức phẩm 
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khác tương đương; Phật giáo Hòa Hảo là thành viên Ban Trị sự cấp toàn đạo và 

Ban Trị sự cấp xã, phường (phường); đạo Tin lành là mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền 

đạo... 

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo ở nước ta sinh hoạt trong các hệ thống 

tổ chức chặt chẽ của giáo hội, nhiều người có trình độ văn hoá, có sự hiểu biết sâu sắc về 

giáo lý, luật lệ, lễ nghi tôn giáo. Hiện nay, chức sắc tôn giáo ở nước ta đang có sự gia 

tăng về số lượng, chất lượng mạnh mẽ từ việc nâng cao trình độ thần học, giáo lý, đến 

trình độ văn hoá nói chung. 

- Đại đa số chức sắc tôn giáo ở Việt Nam có tinh thần dân tộc, đồng tình với lối 

sống “tốt đời, đẹp đạo’’, hoạt động theo đường hướng hành đạo tiến bộ, mong muốn được 

hoạt động tôn giáo bình thường trong khuôn khổ luật pháp. Chức sắc tôn giáo dù hoạt 

động theo nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng đều có sự điều chỉnh hoạt động theo 

hướng thích nghi, hợp tác với chính quyền. 

Ngoài những đặc điểm chung, với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ của 

mỗi tôn giáo khác nhau, lại có những đặc điểm về tâm lý, lối sống, nếp sống... riêng được 

hình thành bởi quá trình xâm nhập, hình thành và phát triển của tôn giáo đó ở Việt Nam; 

bởi những quy định trong giáo lý, giáo luật, lễ nghi của từng tôn giáo. Vì vậy, để thực 

hiện công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo hiệu quả, cần 

phải có nhận thức đầy đủ về tổ chức, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và quá trình hình thành, 

phát triển của các tôn giáo ở nước ta và ở từng địa phương, cơ sở. 

Quan tâm tới những đặc điểm trên để công tác vận động quần chúng tôn giáo được 

triển khai luôn phù hợp với tâm lý đối tượng và nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng 

theo pháp luật, đúng thời điểm và đạt hiệu quả cao. 

3. Những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác vận động chức 

sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo hiện nay 
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3.1. Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết 

toàn dân tộc, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. 

Trước hết, phải thấy rằng, quan điểm trên của Đảng xuất phát từ mục tiêu quan 

trọng của cách mạng nước ta hiện nay là không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc; mặt khác, quan điểm trên còn xuất phát từ thực tiễn các thế lực thù địch 

đã và đang thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo, gắn nó với vấn đề dân tộc, nhân 

quyền, dân chủ để chống phá cách mạng Việt Nam. Do đó, quan điểm đoàn kết toàn dân, 

không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng; không phân biệt giữa người không theo tôn giáo 

với những người theo các tôn giáo khác nhau; đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan 

trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải được coi như là một nguyên tắc trong công 

tác tôn giáo. 

Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là 

nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng 

lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chú trọng tới công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết đồng 

bào theo các tôn giáo khác nhau, đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo 

tôn giáo, trên cơ sở lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống 

nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm 

tương đồng. 

Tín đồ tôn giáo đều có quyền và nghĩa vụ công dân trong làm ăn, sinh sống, học 

tập, tham gia cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức quần 

chúng hợp pháp, công tác xã hội… cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3.2. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng 

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã chỉ 

rõ: “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, 
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“Công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng tôn 

giáo chống đối chế độ chỉ thành công nếu làm tốt công tác vận động quần chúng”12. 

Quan điểm trên của Đảng không chỉ xuất phát từ vai trò của quần chúng trong sự 

nghiệp cách mạng, mà còn xuất phát từ quần chúng tín đồ là đối tượng của công tác tôn 

giáo - một lĩnh vực mang tính đặc thù, nhạy cảm, được thể hiện trên một số mặt sau sau: 

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo đều chịu sự tác động của hệ 

thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi (vừa có mặt tích cực, vừa có mặt hạn chế) của tôn giáo 

mà mình tin theo. 

Tôn giáo có tính quần chúng, nhưng là “quần chúng đặc biệt” - quần chúng có niềm 

tin tôn giáo, có sự khác biệt nhất định trong quan niệm về thế giới và con người với quần 

chúng bình thường. Niềm tin tôn giáo tuy có tính hư ảo, nhưng là một định hướng bằng 

giá trị có tính nhạy cảm và bền vững. 

Tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng, sinh hoạt tôn giáo là 

nhu cầu không thể thiếu vắng trong đời sống hàng ngày của người tín đồ. Nhu cầu đó, 

được thể hiện trên những vấn đề cụ thể (nhu cầu về chức sắc, chức việc, nơi thờ tự, kinh 

sách, thực hiện các lễ nghi tôn giáo…) và liên quan trực tiếp tới công tác quản lý nhà 

nước. 

Trong lịch sử cũng như hiện tại tôn giáo thường được các đối tượng xấu lợi dụng phục 

vụ cho các mục đích phi tôn giáo của họ, các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng vào các 

mục đích chính trị chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ở đâu 

làm tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo thì ở đó các 

thế lực xấu sẽ không lợi dụng được và ngược lại, ở những nơi không làm tốt công tác vận 

động quần chúng tôn giáo, yếu kém trong công tác quản lý nhà 

 

 

 

12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 45. 
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nước về tôn giáo, sẽ là điều kiện, thậm chí tạo cớ cho các thế lực xấu lợi dụng, kích 

động. 

Mỗi tôn giáo đều bao gồm các nhà tu hành (chức sắc, chức việc, tu sĩ…) và đông 

đảo tín đồ. Đương nhiên, mỗi sinh hoạt tôn giáo đều là sinh hoạt của một cộng đồng 

người có chung tín ngưỡng - tính quần chúng trong sinh hoạt tôn giáo. Quần chúng tôn 

giáo có nét đặc thù riêng, họ có niềm tin tôn giáo, có đời sống tâm linh nhạy cảm. Công tác 

quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc lĩnh vực quản lý có nhiều nét đặc thù. Vận động để 

đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt các 

chủ trương, chính sách, thì việc quản lý của Nhà nước mới đạt kết quả tốt. Vì vậy, công 

tác vận động quần chúng tôn giáo luôn là giải pháp phải được ưu tiên, coi trọng trong xử lý 

các vấn đề liên quan đến tôn giáo. 

Đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo ở Việt Nam có tinh thần yêu 

nước, đoàn kết, gắn bó với dân tộc, có nhiều đóng góp qua các thời kỳ của cách mạng. 

Vì vậy, làm tốt công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo là để tập hợp họ thành lực 

lượng của cách mạng nhằm thực hiện các mục tiêu do Đảng đề ra, hạn chế sự lôi kéo, 

kích động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu. Có thể xem đây là cái gốc của 

mọi mặt công tác đối với tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 

3.3. Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào các tôn giáo, chăm lo lợi ích vật 

chất và tinh thần của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; đấu tranh chống 

mọi hiện tượng tiêu cực, lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Công tác vận động quần chúng tôn giáo cần được thực hiện bằng nhiều hình thức, 

phương pháp, nhằm phát huy được truyền thống yêu nước của đồng bào theo tôn giáo 

thông qua các phong trào “phụng đạo, yêu nước”, “kính Chúa, yêu nước”, “tốt đời, đẹp 

đạo”, “Nước vinh, đạo sáng”... 
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Công tác vận động quần chúng tôn giáo cần phát huy những yếu tố tích cực trong 

tôn giáo, phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới, như: các giá trị văn hoá, đạo đức 

tôn giáo; lòng yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam... Điều đó, 

không chỉ có ý nghĩa làm lành mạnh đời sống tôn giáo, đời sống xã hội, mà còn tạo thêm 

yếu tố đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết; đồng thời hạn chế những mặc cảm, tự ti, 

tiêu cực trong quần chúng tôn giáo. 

Công tác vận động quần chúng tôn giáo muốn đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết 

thực cần phải giúp đồng bào có tôn giáo không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần, quan tâm giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng về sinh hoạt tôn giáo 

của quần chúng tín đồ ngày càng được đáp ứng đầy đủ hơn. 

Vận động quần chúng tín đồ phòng, chống và đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn 

giáo, gây mất ổn định xã hội. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đấu tranh 

chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo là hai mặt có tác dụng tương hỗ, đòi hỏi 

phải nhận thức được đâu là nhu cầu, nguyện vọng tôn giáo chính đáng của quần chúng 

cần phải quan tâm, đáp ứng và đâu là yếu tố lợi dụng tôn giáo vì những mục đích xấu 

cần phải lên án, xử lý nghiêm theo pháp luật. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP VẬN ĐỘNG TÍN ĐỒ, 

CHỨC SẮC TÔN GIÁO 

1. Nội dung công tác vận động quần chúng tôn giáo 

Vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo là nội dung quan trọng 

góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, cần thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1.1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, 

tín đồ tôn giáo 

Chính quyền các cấp phải thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ 
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phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, địa phương, cơ sở 

cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo, nhất là các chủ trương, chính sách 

liên quan đến hoạt động tôn giáo. 

Giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức đồng hành cùng dân tộc; tuyên truyền, giáo 

dục cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nhận thức rõ công cuộc xây 

dựng chế độ xã hội mới – xã hội chủ nghĩa ở nước ta là phù hợp với quy luật phát triển 

của xã hội loài người, vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”, mục tiêu ấy phù hợp với đạo lý của tôn giáo; tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham 

gia tích cực của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo vào các hoạt động vì 

lợi ích chung của đất nước, dân tộc.. 

Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong chức sắc, 

chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo, theo định hướng “gắn bó đạo - đời”. Cung cấp 

thông tin, truyền đạt, phổ biến, hướng dẫn các phong trào thi đua yêu nước để chức sắc, 

chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo hiểu, ủng hộ và tham gia tích cực. 

Giáo dục ý thức pháp luật, giúp cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn 

giáo hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và 

đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền 

sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. 

Phát huy dân chủ, nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo để xem xét, điều chỉnh chủ trương,   chính sách, pháp 

luật cho phù hợp. Tuyên truyền, vận động giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của 

truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người có công với Tổ quốc, 

dân tộc và nhân dân. Tôn trọng tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc, đồng bào theo các 

tôn giáo khác nhau; tạo sự đồng thuận, đoàn kết giữa những người theo tôn giáo và 

những người không theo tôn 
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giáo nào, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; không phân biệt 

đối xử vì lý do tôn giáo. 

Tuyên truyền, giáo dục cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nhận 

rõ những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo, gắn vấn đề tôn giáo với vấn đề dân tộc, 

dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam; 

những hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tôn giáo mưu lợi ích cá nhân của những đối tượng 

xấu, trên cơ sở đó xây dựng ý thức tự giác đấu tranh, góp phần giữ vững sự ổn định xã 

hội. 

Bên cạnh đó, cần phải giáo dục, nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn 

giáo cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công 

tác tôn giáo, yêu cầu phải có nhận thức, ứng xử với tôn giáo phù hợp; phải nhìn nhận 

tôn giáo như một “thực tại xã hội”, có những nhân tố khách quan trong sự tồn tại của 

nó, có yếu tố tích cực và tiêu cực. Từ nhận thức mới này để từng bước khắc phục nhận 

thức thiển cận về tôn giáo, xoá bỏ mặc cảm, phận biệt đối xử với tôn giáo. Phát huy 

những điểm tương đồng, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung 

của dân tộc; phát huy truyền thống nhân nghĩa, khoan dung…để tập hợp, đoàn kết mọi 

người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội; tôn trọng và bảo đảm quyền 

tự do tín ngưỡng của mọi công dân. 

1.2. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống 

vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo, giúp cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, 

tín đồ tôn giáo nâng cao trình độ về mọi mặt, tham gia đóng góp tích cực vào việc thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ sở 

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó có quần chúng tôn 

giáo. Trước hết phải triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội
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nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; quan tâm tới những địa bàn có đông quần 

chúng tôn giáo và đối với từng gia đình tín đồ tôn giáo; thông qua các chương trình, dự 

án, mô hình... phát triển kinh tế - xã hội cụ thể hội (xóa đói giảm nghèo; chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình sản xuất, kinh doanh 

...). 

Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế... ở vùng có đông đồng 

bào theo tôn giáo, giúp quần chúng tín đồ từng bước ổn định, cải thiện cuộc sống, nâng 

cao dân trí, củng cố niềm tin của quần chúng tôn giáo với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Động viên, khuyết khính quần chúng tôn giáo tham gia tích cực vào việc thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở từng địa 

phương, cơ sở. 

Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở vùng có đông tín đồ tôn giáo; xây 

dựng quy chế thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền 

các cấp, nhất là đối với chính quyền cơ sở với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ 

tôn giáo, qua đó để nắm tâm tư, nguyện vọng của quần chúng tôn giáo. Đồng thời, thông 

tin những chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, 

cơ sở để chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo hiểu, đồng tình và ủng hộ. 

Kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc nảy sinh trong cộng đồng tôn giáo để có 

biện pháp giải quyết phù hợp, quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính 

đáng, hợp pháp, nhất là trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành, tín đồ theo quy định của pháp luật.  

1.3. Vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo tham gia các 

phong trào thi đua yêu nước, sống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; phát huy những giá 

trị văn hoá, đạo đức tốt dẹp của các tôn giáo. 
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Vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo tham gia các phong 

trào trào thi đua yêu nước của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ 

chức xã hội như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư, sống tốt đạo, đẹp đời”, “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến”, “Phong trào giữ gìn an ninh, 

trật tự”; phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và thực 

hiện quy ước, hương ước làng xã, thôn xóm văn hoá và gia đình văn hoá,... 

Phát huy lòng yêu nước, tinh thần nhân ái của người Việt Nam và mặt tích cực 

trong văn hoá, đạo đức của tôn giáo phù hợp với văn hoá, đạo đức của Chủ nghĩa xã hội; 

vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo tham gia tích cực các hoạt 

động từ thiện, nhân đạo; phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ người tàn 

tật, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, các gia đình khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn, người già cô đơn 

không nơi nương tựa; tham gia tích cực các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “vì người 

nghèo”, “vì Trường Sa thân yêu”...; thực hiện đạo lý của dân tộc đối với những người 

có công với Tổ quốc, với nhân dân. 

Khuyến khích chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo tham gia hoạt 

động nhân đạo, từ thiện, đồng thời quan tâm tạo điều kiện và hướng dẫn cho chức sắc, 

chức việc, nhà tu hành, tín đồ, các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội, nhân 

đạo, từ thiện trong khuôn khổ quy định của pháp luật, như: thành lập các trung tâm trợ 

giúp người khó khăn, chăm sóc người bệnh, người già cô đơn, nuôi dạy trẻ mồ côi, các 

lớp dạy nghề, trông trẻ, lớp mẫu giáo...các phong trào thi đua yêu nước, tham gia tích cực 

vào công tác phòng, chống các tai, tệ nạn xã hội, giúp cho chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành, tín đồ tôn giáo “gắn bó đạo với đời”. 
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Hướng dẫn, tuyên truyền, động viên, giúp đỡ chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín 

đồ tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật. 

1.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 

Trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, cần chú ý quan tâm tạo điều kiện 

thuận lợi cho cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, tổ chức tôn giáo hoạt động, 

sinh hoạt tôn giáo theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công 

nhận, đúng pháp luật. Trên cơ sở giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật những 

yêu cầu về hoạt động tôn giáo của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, tổ chức tôn 

giáo, như: thực hiện các lễ nghi tôn giáo, xây, sửa cơ sở thờ tự, in ấn kinh sách, đào tạo 

chức sắc... 

Thực hiện quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật. Hướng dẫn cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 

tín đồ tôn giáo hoạt động tôn giáo đúng pháp luật (tuyên truyền, phổ biến Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo; các văn bản liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cho chức 

sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ...). Quan tâm cải cách thủ tục hành chính, giáo dục 

đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm với công việc cho đội ngũ cán bộ chính quyền các 

cấp. 

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để quan tâm giải quyết, đáp ứng nhu 

cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; 

kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh, các vi phạm pháp luật trong hoạt động 

tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ đầu, thông qua vận động, thuyết phục để quần chúng tín đồ 

hiểu và thấy được đúng, sai, tự sửa chữa, khắc phục. 

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực, gương người tốt, việc 

tốt; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, 

tôn giáo. 
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Vận động quần chúng tham gia đấu tranh, phê phán, giáo dục với những người có 

hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; ngăn chặn các hoạt 

động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại đến lợi 

ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của nhân dân; lợi dụng tôn giáo 

để lôi kéo quần chúng tín đồ gây rối trật tự trị an, đòi hỏi những điều mà luật pháp không 

cho phép, hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ. 

1.5. Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của những người có uy tín, tích cực 

trong tôn giáo 

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công 

tác tập hợp, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo ủng hộ, tham gia 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội...các phong trào thi đua yêu 

nước do Mặt trận, các đoàn thể nhân dân phát động. Từ nguồn đó mà bồi dưỡng, đào tạo, 

giới thiệu những người xuất sắc, có uy tín tham gia vào các cơ quan dân cử: Hội đồng 

nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành đoàn 

thể các cấp để tăng thêm sức thu hút của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở những 

vùng có đông quần chúng tín đồ tôn giáo. 

Chú trọng công tác xây dựng cốt cán trong tôn giáo; chăm lo xây dựng đội ngũ 

cán bộ là người có tôn giáo thực sự gương mẫu, có uy tín, hết lòng vì nhiệm vụ được 

giao, vì sự tiến bộ của đồng bào tôn giáo. 

Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành, 

tín đồ, tổ chức tôn giáo nhân các ngày lễ trọng của các tôn giáo; xây dựng mối quan hệ 

thân thiện giữa chính quyền với chức sắc và các tổ chức giáo hội. Thực hiện ứng xử bình 

đẳng giữa các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. 

Giúp đỡ một số phong trào và tổ chức yêu nước trong đồng bào tôn giáo: Ủy ban 

đoàn kết Công giáo Việt Nam, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước. 
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1.6. Công tác vận động chức sắc tôn giáo 

Chức sắc tôn giáo có vai trò điều hành sinh hoạt tôn giáo, hoạt động của tổ chức 

giáo hội, có uy tín và ảnh hưởng lớn tới quần chúng tín đồ. Làm tốt công tác vận động 

chức sắc tôn giáo là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý nhà 

nước về tôn giáo; thông qua chức sắc để vận động tín đồ, quản lý và định hướng hoạt 

động tôn giáo của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, tổ chức giáo hội theo pháp 

luật. 

Mục tiêu của công tác vận động chức sắc tôn giáo là: Quan tâm bồi dưỡng, giúp 

đỡ để tăng thêm số người tích cực làm tốt cả “việc đạo và việc đời”; tranh thủ để có 

thêm sự đồng tình ủng hộ của những người hoạt động thuần tuý tôn giáo; đấu tranh, 

giáo dục, phân hoá, thu hẹp số người có quan điểm và hành vi chống đối, không đồng 

tình hoặc làm trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, để làm 

tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo cần phải: 

- Xây dựng quan hệ cởi mở, gần gũi và ứng xử chân tình với chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành; thường xuyên thăm hỏi, động viên, gặp gỡ, đối thoại, xây dựng thái độ quan 

hệ hợp tác tốt. 

- Nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng và giúp họ trong việc đạo, việc đời; tạo điều 

kiện cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo thuận lợi theo các quy định 

của hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận và đúng 

pháp luật. 

- Thường xuyên cung cấp thông tin, truyền đạt, phổ biến chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, kế hoạch của chính quyền địa 

phương, cơ sở để các chức sắc, chức việc, nhà tu hành hiểu rõ và đồng tình, ủng hộ, 

thông qua họ để tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho 

tổ chức giáo hội, chức sắc trong các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, xoá đói, giảm 

nghèo…. 
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- Vận động, giới thiệu một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo tiêu biểu 

tham gia các cơ quan dân cử: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận, Ban Chấp hành đoàn 

thể, tạo thuận lợi cho việc triển khai các chủ trương công tác ở địa phương; động viên 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ làm tốt nghĩa vụ công dân. 

- Thông qua các quan hệ khác nhau mà vận động chức sắc, chức việc, nhà tu 

hành, đó là tác động từ các phía: 

Từ trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, vai trò và uy tín của đội 

ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Từ tổ chức giáo hội, từ bề trên của người chức sắc; 

Từ công tác quản lý Nhà nước mà động viên hoặc nhắc nhở; 

Từ quần chúng tín đồ bày tỏ thái độ đồng tình, ủng hộ, động viên chức sắc trong 

những việc làm tốt; 

Từ người thân, người có uy tín của cộng đồng làm công tác cá biệt, trao đổi, thuyết 

phục, nhắc nhở, động viên; 

- Đấu tranh kiên quyết với những chức sắc, chức việc, nhà tu hành có hành vi lợi 

dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, kích động gây chia rẽ mất đoàn kết, hoạt động vi phạm pháp luật. 

Khi tiến hành cần lưu ý phải giải tuyên truyền, thích để tín đồ tôn giáo hiểu và tranh thủ 

sự ủng hộ của họ. 

2. Hình thức vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo 

Kết hợp các hình thức vận động như: tuyên truyền, giáo dục thuyết phục; tranh 

thủ chức sắc tôn giáo; xây dựng điển hình tập hợp quần chúng tín đồ trong các phong 

trào thi đua yêu nước; phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhân dân, Mặt trận tổ quốc các 

cấp trong công tác vận động quần chúng tôn giáo…. Tuyên truyền, vận động gián tiếp 

thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí… hoặc vận động trực tiếp qua thăm 

hỏi, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, trao đổi. Vận động tập 
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trung và vận động cá biệt; vận động bằng phương pháp kinh tế, hành chính, quản lý... 

   Quần chúng tôn giáo có nét đặc thù riêng, vì vậy, trong công tác vận động

quần chúng tôn giáo phải theo phương pháp đặc biệt, tuân thủ nguyên tắc sau: 

Không đặt vấn đề tuyên truyền về “Chủ nghĩa vô thần khoa học” trong các cơ sở 

tôn giáo và đấu tranh với tư tưởng tôn giáo. Đây là vấn đề cần xác định rõ để tránh ngộ 

nhận về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Chính sách nhất quán của Đảng 

và Nhà nước ta là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nghiêm cấm 

sự phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; không chống tôn giáo, nhưng kiên 

quyết chống sự lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị phi tôn giáo. 

Tôn trọng đức tin tôn giáo của tín đồ, tránh xúc phạm tới tình cảm tôn giáo của 

họ; cần có sự hiểu biết nhất định về giáo lý, giáo luật, lễ nghi của từng tôn giáo, nắm 

vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo để có phương pháp vận 

động phù hợp. 

Vận động quần chúng tôn giáo phải nằm trong cuộc vận động toàn dân vì mục 

tiêu chung: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; trong các phong trào chung 

của toàn dân, gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi lẽ, Nhà nước không 

phân biệt đối xử vì lí do tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy vai trò, trí tuệ, sự sáng tạo của 

mỗi người dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp 

cách mạng. 

Công tác vận động quần chúng tôn giáo phải thông qua việc thực hiện tốt chính 

sách kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và hệ thống pháp luật; bảo đảm 
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lợi ích vật chất và tinh thần, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào tôn 

giáo. 

Cần thấm nhuần phương thức công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước 

nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ 

ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. 

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm 

của dân, cùng với nhân dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh của địa phương, 

rồi động viên và tổ chức nhân dân ra thi hành. 

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân. 

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê 

bình, khen thưởng”13. 

Trong công tác vận động quần chúng tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 

xuyên nhắc nhở cán bộ khi tiếp xúc với đồng bào các tôn giáo cần phải thực sự “tôn trọng 

tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào”14; “đi sát với quần chúng, hiểu rõ tâm 

trạng của quần chúng, giúp đỡ quần chúng thiết thực giải quyết những thắc mắc và những 

khó khăn trong đời sống hàng ngày”15; làm công tác tôn giáo là luôn phải quan tâm đến 

mọi sự kiện liên quan đến đồng bào tôn giáo, tránh cách hiểu giản đơn công tác quản lý 

tôn giáo về mặt nhà nước chỉ là giữ cho tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ của pháp 

luật. Cán bộ làm công tác tôn giáo phải là người am hiểu giáo lý, giáo luật của các tôn 

giáo để khi giao tiếp, giải quyết công việc, nói được “ngôn ngữ tôn giáo” với quần chúng 

có tôn giáo. 

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CHỨC 

SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH, TÍN ĐỒ TÔN GIÁO 

 

 

13 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t5, tr 698 – 699. 
14 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Công giáo, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr 134. 
15 Sđd, tr 248. 
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Để công tác vận động có hiệu quả phải có thái độ thân thiện, thực sự gần gũi với 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo. 

Người làm công tác tôn giáo cần thiết phải có những hiểu biết về đặc điểm tổ 

chức, lịch sử hình thành, giáo lý, lễ nghi của từng tôn giáo cụ thể; nắm vững đường lối, 

chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh 

vực tín ngưỡng, tôn giáo; có đạo đức, tác phong gương mẫu, có lập trường tư tưởng, 

chính trị vững vàng. 

Phải làm tốt công tác vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo, nhất là chức sắc cao 

cấp, biết thông qua chức sắc để quản lý các hoạt động của giáo hội, thông qua giáo hội 

để hướng dẫn các tín đồ tôn giáo. 

Khơi dậy, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo làm tròn nghĩa 

vụ công dân và nghĩa vụ của tín đồ; tuyệt đối tránh xúc phạm đến tình cảm tôn giáo và 

những mặc cảm do lịch sử để lại. 

Công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo phải được gắn liền với phong trào 

thi đua yêu nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quan tâm tới sinh 

hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng, gắn bó “việc đạo, việc đời” ở từng địa phương, 

từng cơ sở. 

Vận động quần chúng tôn giáo vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ngoài việc tuân 

thủ các nội dung trên, cần thiết phải có sự hiểu biết về công tác vận động đồng bào dân 

tộc thiểu số, nắm được đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán và tôn trọng các sinh hoạt 

văn hoá của từng dân tộc. 

* Một số kinh nghiệm trong vận động giải quyết “điểm nóng” liên quan đến tôn 

giáo 

Trong giải quyết “điểm nóng” có liên quan đến tôn giáo, thì công tác vận động 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo phải được coi trọng, đặt  lên hàng đầu. 



69 

 

Để giải quyết “điểm nóng” có liên quan đến tôn giáo, cần phải nắm được diễn 

biến, tình hình vụ việc, mức độ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị; thực lực của hệ thống 

chính trị cơ sở... phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến nảy sinh vụ việc, có biết đúng nguyên 

nhân thì mới đề ra được biện pháp giải quyết phù hợp trước mắt và ổn định lâu dài. 

Cần thiết phải có những giải pháp đối thoại, nhanh chóng “hạ nhiệt điểm nóng”, 

không để lan nhanh, lan rộng; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận quần 

chúng, giúp quần chúng hiểu rõ bản chất vụ việc; đi liền công tác tuyên truyền, vận 

động, giáo giục, thuyết phục, tranh thủ đông đảo quần chúng, kết hợp với phân hóa, cô 

lập những phần tử xấu lôi kéo kích động quần chúng. 

Giải quyết một vấn đề tôn giáo, bao giờ cũng bảo đảm phải có lý, đúng pháp luật; 

quan tâm vận dụng những điều luật của tôn giáo (Hiến chương, điều lệ, đạo quy… của 

tổ chức giáo hội, hội thánh đã được Nhà nước chấp thuận) những điều luật này cũng dẫn 

chung tới mục đích với luật pháp của Nhà nước. 

Vận động quần chúng đồng tình ủng hộ, thông qua vận dụng khéo léo nguyên tắc 

“dùng đạo để giải quyết việc đạo”, phát huy vai trò của cốt cán, chức sắc tôn giáo. Quan 

tâm tháo gỡ những bức xúc, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn 

giáo bình thường của quần chúng tín đồ. 

Khi tiến hành vận động giải quyết “điểm nóng” liên quan đến tôn giáo phải có sự 

phối hợp, tham gia của các ban ngành, đoàn thể, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các 

bộ phận trong hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng. 

Phương châm: không đẩy vụ việc nhỏ thành to, bình thường thành phức tạp; tránh 

sử dụng hành động thô bạo với quần chúng; vận động nhanh chóng ổn định tình hình, 

tránh sơ hở tạo cớ cho kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây rối. 
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Đảng ta khẳng định: cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. 

Công tác vận động quần chúng tôn giáo là nền tảng, là chỗ dựa cho quản lý nhà nước về 

tôn giáo. Để thực hiện tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn 

giáo đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo nói chung, đội ngũ làm công tác tôn 

giáo cấp xã, phường, phường xã, phường nói riêng phải nắm vững đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những quan điểm về công tác vận 

động quần chúng của Đảng, trong đó có vận động quần chúng tôn giáo; nắm vững nội 

dung công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; vận dụng linh 

hoạt những hình thức, phương pháp cụ thể, phù hợp với thực tế nhằm đem lại hiệu quả 

thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 

Công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo luôn đòi hỏi chiều sâu với sự thể 

hiện nhuần nhuyễn; phải tìm tòi kinh nghiệm, chủ động và sáng tạo phù hợp với đặc 

điểm của từng tôn giáo, với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở. Tôn giáo còn tồn 

tại lâu dài, thì công tác vận động đồng bào tôn giáo còn gắn bó và đòi hỏi đội ngũ cán 

bộ làm công tác tôn giáo phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, thường 

xuyên tổng kêt, đúc rút kinh nghiệm để đổi mới, đi sát cuộc sống, tiến hành công tác vận 

động quần chúng tín đồ tôn giáo có hiệu quả. 


