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V/v tang cung cong tác di vó'i
Pháp Luân cong

KInh gü'i:
- Cong an thành phô;
- PhôngNivçithànhphô;
- Phông Van hóa thông tin thành phô;
- Phông Y tê thânh phô
- Uy ban nhân dan các phu'ng, xâ.
Can cir Van bàn so 103/BTG-PG ngày 12/10/2020 cña Ban Ton giáo, SO'
Nii vi.i Thai BInh ye vic tang cung cong tác dôi vO'i Pháp Luân cong. Vê vic
nay, Uy ban nhân dan thành phô chi do nhu' sau:
1. Uy ban nhân dan các phu'ô'ng, xã:
- Tuyên truyên nhn din v Pháp Luân cOng: Pháp Luân cOng thành 1p nàrn
1992, do L Hông ChI sang l.p. Pháp Luân Cong du nhp vào Thai BInh tü näm
2014 thông qua các cá nhân di h9c, di lam O' tinh ngoài, chü yêu là a Ha Ni và Thai
Nguyen; kihi ye dia phuung tuyên truyên, lOi kéo ngu'O'i khác tham gia. Trên dja bàn
Thai Binh hiên nay Pháp Luân cong xuât hin O' 7/8 huyn, thành phô, vói khoàng
82 ngu'O'i tharn gia. Pháp Luân cOng thrc chat không phài là rnt tin nguO'ng, ton
giáo, khOng Co giáo l, giáo lu.t hoàn chinh ma vay rnu'çn, cat xén cüa các ton giáo
khác dê hmnh thành; rniic dIch thrc s1.r cüa Pháp luân cong là muqn vô b9c cüa mt
mOn klii cong rèn luyên süc khôe và li dung các yêu tO tOn giáo, tam 1mb dê gip
h9'p lye lu'çrng, lOi kéo quân chiing tharn gia, khuêch tru'ang thanh the nhãrn tü'ng
bu'âc cong khai hInh thành to chirc, dOi cong nhn tu' each pháp nhân.
Hot dng thu'ô'ng mang tInh tir phát, do mt ngui xu'ó'ng xut, hoc rnt
nhóm ngu'O'i mang tr ncii khác ye. LOc dâu h9 thm'ng lçi dyng kinh sách cüa dto
Phât, tu tuOng cüa Nho giáo và van de "tam linh" dê to lông tin, tp hcip quân
chñng thành nhü'ng nhóm nhO và hInh thirc to chiirc. Phuong thüc, thU doan hot
dông thuang la thuc hiên chiêu bai "dao due" va "trnh thiêng heng dàe biêt, theo
no có the giài quyêt du'gc rnt sO van dê tu tuO'ng, vt chat. Phuo'ng tin tuyen
truyên thông qua kinh sách, bang hInh, bang dài, hInh ánh hoc nhU'ng bài giâng
thuyet pháp cUa nguô'i xu'&ig xuât, cam dâu d lôî kéo quân chUng tin theo nhât là
nhttng ngu'O'i cO hoàn cành khó khãn, kern hiêu biêt, tirng bu'ó'c rang buôc h9 yO'j to
chU'c yà dUng h9 lam ht nhân d phát trien.
Pháp Luân cong c yU "tU' bO tinh thin", chuyên tarn theo h9c Pháp luân dti
pháp dê dugc thäng cap, cuOi cUng së tu thành "Phât, Dto, thn". Nhiu ngu'O'i
1uyn tp den mOe rnë muôi, bj ào giac, thâm chi thuc hiên hânh yj phm ti, bó be
gia dlnh dé di quáng bá Pháp luân cOng, gay h lyy xu cho gia dInh và xâ hôi, môt
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s khác do me rnuôi, tin vào viêc 1uyn t.p Pháp luân cong së khOi bnh dã dan
den tir vong dáng tiêc.
- Tiêp tiic dy rntnh vic tuyên truyn, quán trit sâu sac dthng lOi chInh sách
cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nu.óc có lien quan den tin nguông, ton giáo, hu'óng
dn các tO chilic ton giáo trong viêc dam báo sinh hoit tin ngucng, tOn giáo bmnh
thung dt[rng tOn chi rnic dIch, hçp pháp theo quy djnh. Chü dng phOi hp nàrn
tInh hInh dé xuât giái quyêt van dê ye Pháp Luân cOng ngay tfi dja phuang. Tang
cu'è'ng cOng tác närn tInh hInh, có biên pháp quàn 1 xà hi, h khâu, khai báo tm
tri1, tam yang dê phát hiên hoat dng ciia các nhóm Pháp Luân cOng, các hot dng
nip bOng ton giáo cUa Pháp Luân cong xârn nhp tr tInh ngoài vào, nhât là các dOi
tung tü' nLró'c ngoài vào; tti dja bàn dan cu, kjp thi tO giác, phông ngüa, dâu
tranh vOi hott dng Pháp Luân cOng cüa các to chü'c, Ca nhân vi phrn pháp 1ut,
duOng lOi chü truo'ng cüa Dàng, Nhà nmc ye chinh sách ton giáo, khOng de phát
sinh phirc tp gay ãnh huO'ng xâu trong cong dOng.
- Xây d1mg rnOi tru'ng van hóa lành mnh tai các các Co s th tr, trong do
dê ra ni quy cii the ye các hot dng th cing, lê hi... nhãm 1oi trü hot dng
cña Pháp Luân cong mçi hInh thc nhât là me tin dj doan. Quàn 1 chat che vic
thành 1p co s khám, chüa bnh duói các hInh thirc tin nguO!ng, ton giáo; thuOng
xuyên tien hành thanh tra, kiêm tra kjp thôi xü 1 các tru'àng hp loti hInh ch&a
bnh khOng dung thuOc nhu': sü dng khI cOng, vn khi, thôi mien, nhân din,
yoga, ngOi thiên... các hott dng chtta bnh duói hInh thirc "tam linh" d tuyen
truyên, phát triên cac hott dng cüa Pháp Luân cOng.
- Dy rntnh phong trào "Toàn dan doân ke't xáy c4rng d&i sang van hóa 6 khu
dan cu ", phong trào thi dua yeu nuoc, ngmii tot vic tot, den on dáp nghia, xóa dói
giárn nghèo, xay dtxng gia dInh van hóa, thOn, to van hóa. Phãn nh kjp thai kien,
nguyen vng, ke nghj cüa nhân dan ye các van dê có lien quan den tin ngu'ng, ton
giáo nhât là các hoat dng cUa Pháp Luân cOng nhärn lçi dçing tuyen truyen, lOi kéo
quan ching nhân dan vi pham pháp lut. DOi mâi ni dung phuung thirc tuyen truyen,
van dông, tap hop chic sac, chüc vic, nhà tu hành, tin dO các tOn giáo nhn din ye
Pháp Luân cOng; chü dng phát huy vai trô ciia các chilyc sac ton giáo, các tO chirc
ton giáo chinh thông dâu tranh chOng sirtuyen truyen xuyen tac trong ni dung
giáo l cüa Pháp Luân công, kiên quyêt dâu tranh loii bO nhtrng kê lira dào muçrn
danh tin ngu'O'ng, tôngiáo trong các hoat dng cüa Pháp Luân cong. Kjp thai biêu
du'ong gu'ong ngu'i tOt - vic tOt, có bin pháp giáo diic cá bit, un nan, du tranh
vói nhung hành vi lqi dung tin ngu'ng, tOn giáo, bài tth me tin, dj doan, xay dirng
cuc sOng "TOt di - dçp do".
- Tang cu0ng kiêrn tra, rà soát các hott dng cüa Pháp Luân cOng tai dja
phu'ong, chü dng näm chäc tInh hinh, phát hin sórn các hin tu9'ng tp trung dông
ngu'O'i, các biêu hin khác 1 trong hott dng tin ngu'Ong, tOn giáo nhrn phát hiên
các hot dEng cüa Pháp luân cOng, kjp thO'i phi hp vói các phông, ngành chIrc
nang ngän chin, có bin pháp giãi quyet dirt dirn tt'r co si. Lp danh sách, khoanh
vüng dOi tu9ng nhüng nguO'i cam dâu các hot dng cüa Pháp Luân cong tuyen
truyên do trái phép dê có bin pháp xü' l thIch hvp On dnh tInh hInh dja phuong.
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- Báo cáo kt qua Cong tác di vci Pháp Luân cong ti dia phuong ye Uy
ban nhân dan thành phO (qua phông N5i vy) theo ché d báo cáo djnh k' hang
tháng, qu dê tong hçp báo cáo theo quy djnh.
2. Các phông, ngãnh chü'c näng cüa thãnh phô:
Cong an thành ph& phông Ni via, phông Van boa và thông tin, phông Y t
thânh pho can cü chrc näng, nhirn vi phôi hçp cac phumg, xä tang cung cong
tác kiêrn tra dê phát hin kjp thi các hott dng cüa Pháp luân cOng, huó'ng dn
các phung xä ngän chn, có bin pháp giái quyêt diirt diem tir ca sâ.
Nhn Cong van nay, yêu cu các dan vj trin khai thçrc hin./.k
No'i u/ian:
-Nhutrêii;
- BCD cong tác TG-TN-NQ TP;
- Dic ChO tich, các PCT UBND TP;
- Li.ru: VT, NV.7
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