
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một 
trong những quyền cơ bản của con người, 
thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị, được 
ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền 
con người cũng như trong pháp luật của 
nhiều quốc gia trên thế giới. Liên hợp quốc 
đề cao và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo trong Tuyên ngôn về nhân quyền 
năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự và chính trị năm 1966. Hầu hết các 
quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam 
đều ghi nhận và bảo đảm thực hiện quyền 
này trong hệ thống pháp luật của mình.

I. QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
- Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể 

hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn 
vinh những người có công với nước, với cộng 
đồng; thờ cúng thần, thánh, biểu tượng có 
tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng 
dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt 
đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

- Hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, 
thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý 
tổ chức của tôn giáo. 

- 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.

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

- Không ai được xâm phạm tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, 
tôn giáo để vi phạm pháp luật.

II. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT 
ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Nhà nước có những chính sách sau đối 
với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo:

- Chức sắc, nhà tu hành và công dân có 
tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền 
công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa 
vụ công dân. 

Chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm 
thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng yêu 
nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân 
và ý thức chấp hành pháp luật.

- Chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh 
thất, đình, đền, miếu, trụ sở tổ chức tôn 
giáo, các cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo, 
những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp 
khác, kinh bổn sách và các đồ dùng thờ 
cúng được pháp luật bảo hộ.

- Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động 
tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo theo quy 
định của pháp luật; tôn trọng, phát huy giá 
trị văn hoá, đạo đức tôn giáo; giữ gìn và phát 
huy những giá trị tích cực của truyền thống 
thờ cúng tổ tiên, tưởng niệm và tôn vinh 
những người có công với nước, với cộng 
đồng nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, đáp ứng nhu cầu tâm linh 

và đời sống tinh thần của nhân dân.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC 
VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN TRONG 
HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm:

+ Tập hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn 
giáo và đồng bào không có tín ngưỡng, tôn 
giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Phản ảnh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, 
kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có 
liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; 

+ Tham gia tuyên truyền, vận động 
chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, người có tín 
ngưỡng, các tổ chức tôn giáo và nhân dân 
thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Tham gia xây dựng và giám sát việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo.

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, các cơ quan Nhà nước chủ động 
phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận trong việc tuyên truyền, vận động và 
thực hiện các chính sách, pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo,

IV. HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG HOẠT 
ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, 
các hành vi sau bị nghiêm cấm:

- Phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn 
giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn ïLễ hội Quán Thế Âm góp phần phục hồi và phát huy  

bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam



giáo của công dân.

- Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống 
nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên 
truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với 
pháp luật, chính sách của Nhà nước; 

- Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo để chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân 
tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công 
cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, 
nhân phẩm, danh dự, tài sản của người 
khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa 
vụ công dân; 

- Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo để hoạt động mê tín dị đoan và thực 
hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ TÍN 
NGƯỠNG, TÍN ĐỒ 

Người có tín ngưỡng, tín đồ có quyền và 
trách nhiệm sau:

- Được tự do bày tỏ đức tin, thực hành 
các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham 
gia các hình thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, 
lễ nghi tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo 
mà mình tin theo.

- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn 
giáo của người khác; thực hiện quyền tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo không cản trở việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của 
pháp luật. 

- Tôn trọng quy định của cơ sở tín 
ngưỡng, tôn giáo, của lễ hội và hương ước, 
quy ước của cộng đồng.

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG 
TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải bảo 
đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền 
thống, bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn, bảo 
vệ môi trường.

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị đình 
chỉ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng 
hoặc môi trường;

- Tác động xấu đến đoàn kết nhân 
dân, đến truyền thống văn hoá tốt đẹp của 
dân tộc; 

- Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân 
phẩm, danh dự, tài sản của người khác;

- Có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm 
trọng khác.

VII. TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, 
TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI KHÁC 

Phạm tội xâm phạm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của người khác là thực 
hiện các hành vi cản trở công dân thực hiện 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc 
không theo một tôn giáo nào.

1. Phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến một năm đối với người có hành vi xâm 
phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của 
người khác, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt 
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

 2. Người phạm tội còn có thể bị cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. HÀ NỘI - 2016
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