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Quá trình hình thành và
phát triÃn cça Ban Tôn giáo Cà Mau
* Tr§n Thanh Liêm

Là tÉnh cñc Nam cça TÕ quÑc, Cà Mau có quá trình hình thành, phát triÃn g¯n
vÛi nhiÁu tên gÍi khác nhau: xã Cà Mau thuÙc tr¥n Hà Tiên; huyÇn Long Xuyên,
thuÙc tÉnh Hà Tiên; qu-n Cà Mau thuÙc tÉnh B¡c Liêu; tÉnh Cà Mau (nm 1956); tÉnh
An Xuyên (22/10/1956); tÉnh Cà Mau B¡c Liêu, tÉnh Minh H£i (nm 1976); tÉnh Cà
Mau (1997)Â [1]Â cho ¿n nay. Cà Mau hiÇn có 9 ¡n vË
hành chính, gÓm: Cái N°Ûc, §m D¡i, Nm Cn, NgÍc HiÃn, Phú Tân, thành phÑ Cà
Mau, ThÛi Bình, Tr§n Vn ThÝi và U Minh; có 101 xã, ph°Ýng, thË tr¥n; dân sÑ có
1.227.329 ng°Ýi, chç y¿u là ba dân tÙc: Kinh, Khmer và Hoa.

Cà Mau hiÇn có 06 tôn giáo °ãc công nh-n, ho¡t Ùng
theo hi¿n ch°¡ng, °Ýng h°Ûng hành ¡o cça tëng tôn giáo, cå thÃ: Ph-t giáo,
Cao ài, Công giáo, Tin Lành, TËnh Ù c° s) Ph-t hÙi ViÇt Nam và Ph-t
giáo Hòa H£o. Có 373.327 tín Ó các tôn giáo, chi¿m 30,4% dân sÑ cça tÉnh.
Trong ó, Ph-t giáo có 304.575 ng°Ýi; Cao ài có 26.244 ng°Ýi; Công giáo có
22.334 ng°Ýi; Tin Lành có 5.505 ng°Ýi; TËnh Ù C° s) Ph-t hÙi ViÇt Nam có
13.429 ng°Ýi và Ph-t giáo Hòa H£o có 1.025 ng°Ýi; 1198 chéc s¯c, 1913 chéc viÇc;
130 c¡ sß thÝ tñ cça các tôn giáo, 135 tÕ chéc tôn giáo c¡ sß ang ho¡t Ùng Õn
Ënh[2].
Të thñc t¿ cça Ëa ph°¡ng, TÉnh çy, æy ban nhân dân
(UBND) tÉnh ã quan tâm, chÉ ¡o, kiÇn toàn tÕ chéc bÙ máy làm công tác qu£n lý
nhà n°Ûc (QLNN) vÁ tôn giáo cça tÉnh phù hãp và áp éng yêu c§u cça nhiÇm vå ·t
ra. Nhìn l¡i quá trình hình thành và phát triÃn cça Ban Tôn giáo Cà Mau, có thÃ
tóm l°ãc qua các giai o¡n, cå thÃ nh° sau:
- Giai o¡n të nm 1950 - 1990
Trong giai o¡n này, Ban Tôn giáo Cà Mau ch°a thành l-p,
công tác tôn giáo do bÙ ph-n thuÙc Ban Dân v-n TÉnh çy £m trách. Các chÉ thË,
nghË quy¿t cça TÉnh çy vÁ công tác Hoa v-n, Khmer v-n có liên quan ¿n tôn giáo
°ãc ra Ýi trong giai o¡n này, cå thÃ nh°: Ngày 25/5/1952, TÉnh çy ban hành
ChÉ thË vÁ công tác Hoa v-n; ngày 12/01/1954, TÉnh çy triÃn khai nghË quy¿t vÁ
công tác Khmer v-n, v-n Ùng bÙ ph-n dân tÙc tham gia kháng chi¿n.
Trong các tôn giáo ß Cà Mau, chéc s¯c Cao ài Minh
Ch¡n ¡o tëng tham gia thñc hiÇn công tác Tôn giáo v-n trong Ban Dân v-n TÉnh çy,
nh°: cå Ngô Tâm ¡o, Ch°ßng qu£n HiÇp thiên ài, nguyên là Phó Chç tËch M·t tr-n
dân tÙc gi£i phóng khu Tây Nam BÙ; cå NguyÅn Vn Sáng, Th°ãng §u s° Cao, tëng
giï chéc Tr°ßng TiÃu ban Tôn giáo v-n tÉnh Minh H£i; cå ·ng Th¿ Hùng, nguyên
Chánh Vn phòng khu Tây Nam BÙ, tëng tham gia công tác trong Ban Tôn giáo v-n&
- Giai o¡n të nm 1990 - 2003
C°¡ng l)nh xây dñng ¥t n°Ûc trong thÝi kó quá Ù lên
chç ngh)a xã hÙi (C°¡ng l)nh nm 1991) cça £ng CÙng s£n ViÇt Nam kh³ng Ënh
quan iÃm cça £ng vÁ tôn giáo, ó là: Tín ng°áng, tôn giáo là nhu c§u tinh th§n
cça mÙt bÙ ph-n nhân dân. Thñc hiÇn nh¥t quán chính sách tôn trÍng và b£o £m
quyÁn tñ do tín ng°áng. ChÑng mÍi hành Ùng vi ph¡m tñ do tín ng°áng Ã làm tÕn
h¡i ¿n lãi ích cça TÕ quÑc và cça nhân dân[3].
N¯m vïng quan iÃm, nghË quy¿t cça £ng, tÉnh Cà Mau
(lúc b¥y giÝ là tÉnh Minh H£i) ã tëng b°Ûc kiÇn toàn Ùi ngi cán bÙ làm công
tác tôn giáo, vÁ c¡ b£n £m b£o thñc hiÇn tÑt nhiÇm vå tham m°u cho c¥p çy,
chính quyÁn các c¥p trên l)nh vñc qu£n lý nhà n°Ûc (QLNN) vÁ tôn giáo.
Ngày 22/3/1991, UBND tÉnh Minh H£i ký Quy¿t Ënh sÑ
57/Q-UB vÁ viÇc thành l-p Ban Tôn giáo, có nhiÇm vå nghiên céu giúp UBND tÉnh
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tÕ chéc, iÁu hành qu£n lý vÁ m·t nhà n°Ûc Ñi vÛi tôn giáo theo úng pháp lu-t.
Ban Tôn giáo ·t trå sß t¡i Vn phòng UBND tÉnh, có con d¥u riêng, sí dång kinh
phí ho¡t Ùng thuÙc Vn phòng UBND tÉnh.
Ngày 28/8/1992, Ban Tôn giáo °ãc Õi tên thành Ban
Tôn giáo Dân tÙc, theo Quy¿t Ënh sÑ 88-Q/UB ngày 28/8/1992, c¡ quan có trå
sß, con d¥u và tài kho£n riêng. Ngoài nhiÇm vå vÁ công tác tôn giáo, còn thñc
hiÇn nhiÇm vå vÁ công tác dân tÙc và chËu sñ h°Ûng d«n vÁ nghiÇp vå cça Ban Tôn
giáo Chính phç và Ban Tôn giáo dân tÙc Trung °¡ng. Trong thÝi gian të nm 1991,
¿n tháng 12 nm 1999, ông NguyÅn Vn KiÇt (T° KiÇt) °ãc bÕ nhiÇm Tr°ßng ban
Ban Tôn giáo (Quy¿t Ënh sÑ 25-Q/UB ngày 25/3/1991 cça UBND tÉnh Minh H£i);
rÓi Tr°ßng ban Ban Tôn giáo và Dân tÙc tÉnh (Quy¿t Ënh sÑ 96-Q/UB ngày
28/8/1992 cça UBND tÉnh Minh H£i).
Ngày 06/11/1996, t¡i kó hÍp thé 10, QuÑc hÙi khóa IX
ã phê chu©n viÇc tách tÉnh Minh H£i ra thành hai tÉnh: Cà Mau và B¡c Liêu, kÃ
të ngày 01/01/1997, tÉnh Cà Mau °ãc tái l-p. ThÝi iÃm này, Ban Tôn giáo và
Dân tÙc cça tÉnh °ãc Õi tên thành Ban Tôn giáo tÉnh, có con d¥u, tài kho£n
riêng và trå sß t¡i sÑ 57, °Ýng 1/5, Ph°Ýng 5, thành phÑ Cà Mau. Ông NguyÅn
Vn KiÇt ti¿p tåc giï chéc vå Tr°ßng ban ¿n tháng 12 nm 1999. Sau ó, ông Tr§n
Tñ Kinh, Tr°ßng ban Ban Kinh t¿ - Ngân sách HÙi Óng nhân dân tÉnh Cà Mau, °ãc
bÕ nhiÇm làm Tr°ßng ban Ban Tôn giáoÂ (Quy¿t
Ënh sÑ 117/Q-CTUB ngày 21/12/1999 cça Chç tËch UBND tÉnh Cà Mau), ¿n
tháng 12 nm 2003. Các ông Phan Hïu Chu©n, Lê Thanh Phong giï chéc Phó Tr°ßng
ban. Ùi ngi cán bÙ, công chéc thuÙc Ban Tôn giáo lúc này ít, bi¿n Ùng të 5 ¿n
6 ng°Ýi.
Trong thÝi gian này, ngoài c¡ quan Ban Tôn giáo tham
m°u trñc ti¿p cho UBND tÉnh, TÉnh çy Cà Mau còn thành l-p TÕ công tác, Ban ChÉ
¡o các v¥n Á vÁ dân tÙc, tôn giáo. Cå thÃ là ngày 13/11/2000, Ban Th°Ýng vå TÉnh
çy ban hành Quy¿t Ënh sÑ 356-Q/TU vÁ viÇc thành l-p TÕ công tác Tôn giáo Cao
ài Minh Ch¡n ¡o H-u Giang. Theo ó, TÕ công tác có nhiÇm vå tuyên truyÁn chç
tr°¡ng, °Ýng lÑi, chính sách cça £ng, nhà n°Ûc; Ënh h°Ûng cho tôn giáo này
ho¡t Ùng theo úng °Ýng lÑi cça £ng và chËu sñ qu£n lý cça nhà n°Ûc[4]. Ngày
09/4/2001, Ban Th°Ýng vå TÉnh çy ban hành Quy¿t Ënh sÑ 12-Q/TU vÁ viÇc thành
l-p Ban ChÉ ¡o gi£i quy¿t các v¥n Á vÁ dân tÙc, tôn giáo tham m°u giúp cho TÉnh
çy, Ban Th°Ýng vå có chç tr°¡ng chÉ ¡o kËp thÝi các v¥n Á vÁ dân tÙc, tôn
giáo.
- Giai o¡n të nm 2003 - 2008
Tháng 3 nm 2003, t¡i HÙi nghË l§n thé B£y Ban Ch¥p
hành Trung °¡ng khóa IX, £ng ta ã ban hành các nghË quy¿t: NghË quy¿t vÁ công
tác dân tÙc và NghË quy¿t sÑ 25 vÁ công tác tôn giáo. Sau khi ti¿p thu tinh th§n
các nghË quy¿t cça £ng, TÉnh çy Cà Mau ã ban hành Ch°¡ng trình sÑ 36-CTr/TU
ngày 23/4/2003 Ch°¡ng trình hành Ùng cça TÉnh çy thñc hiÇn nghË quy¿t HÙi nghË
l§n thé B£y Ban Ch¥p hành Trung °¡ng (khóa IX) vÁ công tác dân tÙc và công tác
tôn giáo.
Ã cçng cÑ tÕ chéc bÙ máy làm công tác tôn giáo cça tÉnh
phù hãp vÛi tình hình thñc t¿, ngày 03/12/2003, UBND tÉnh Cà Mau ã ký Quy¿t Ënh
sÑ 80/2003/Q-UB vÁ viÇc thành l-p Ban Dân tÙc Tôn giáo, thñc hiÇn chéc nng
trên hai l)nh vñc QLNN vÁ Dân tÙc và Tôn giáo. Ông Lê Kh£i Phong °ãc bÕ nhiÇm
làm Tr°ßng ban và 03 Phó Tr°ßng ban là các ông: Tr§n Tñ Kinh, Danh S°¡l và NguyÅn
Thanh iÁn. C¡ c¥u tÕ chéc cça Ban Dân tÙc Tôn giáo d§n d§n °ãc cçng cÑ, có
các phòng chéc nng: Vn phòng, Thanh tra, phòng Dân tÙc (phå trách Ph-t giáo Nam tông Khmer,
Hoa tông), phòng Tôn giáo và phòng K¿ ho¡ch Dñ án.
ThÝi iÃm này, bÙ máy làm công tác tôn giáo ang thñc
hiÇn theo Â NghË Ënh sÑ 22/2004/N-CP ngày 12/01/2004 cça Chính phç vÁ kiÇn
toàn tÕ chéc bÙ máy làm công tác tôn giáo thuÙc U÷ ban nhân dân các c¥p; Thông
t° sÑ 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 cça BÙ NÙi vå h°Ûng d«n chéc nng nhiÇm vå,
quyÁn h¡n và c¡ c¥u tÕ chéc c¡ quan chuyên môn giúp UBND tÉnh QLNN vÁ công tác
tôn giáo ß Ëa ph°¡ng, thì bÙ máy làm công tác QLNN vÁ tôn giáo cça tÉnh ngày
càng °ãc cçng cÑ và lÛn m¡nh, nâng cao c£ vÁ sÑ l°ãng, trình Ù chuyên môn và
ph©m ch¥t chính trË. Trong sÑ 8 huyÇn và thành phÑ Cà Mau ã thành l-p °ãc 04
Phòng Dân tÙc - Tôn giáo, ó là: Tr§n Vn ThÝi, §m D¡i, ThÛi Bình và thành phÑ
Cà Mau. SÑ l°ãng cán bÙ, công chéc biên ch¿ m×i phòng Dân tÙc Tôn giáo të 03
¿n 05 ng°Ýi. Còn l¡i 05 ¡n vË, Áu bÑ trí công chéc chuyên trách công tác dân
tÙc, tôn giáo thuÙc Vn phòng HÙi Óng nhân dân, U÷ ban nhân dân huyÇn. Xã, ph°Ýng,
thË tr¥n do Phó Chç tËch phå trách Vn xã kiêm nhiÇm công tác dân tÙc, tôn
giáo.
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Â Nh° v-y, kÃ të khi thành l-p Ban Tôn giáo cho ¿n
tháng 3 nm 2008 trong toàn tÉnh Cà Mau Ùi ngi cán bÙ, công chéc làm công tác
tôn giáo b°Ûc §u c¡ b£n ã Õn Ënh, cå thÃ: c¥p tÉnh 16 công chéc, c¥p huyÇn
22, cán bÙ kiêm nhiÇm xã, ph°Ýng, thË tr¥n g§n 100 ng°Ýi. Có thÃ nói, trong thÝi
gian này, Ùi ngi cán bÙ, công chéc làm công tác tôn giáo cça tÉnh c¡ b£n ã Õn
Ënh.
- Giai o¡n të nm 2008 ¿n nay
Ngày 04/02/2008, Chính phç ban hành NghË Ënh sÑ
13/2008/N-CP vÁ thành l-p các c¡ quan chuyên môn thuÙc UBND tÉnh và NghË Ënh
sÑ 14/2008/N-CP vÁ thành l-p các c¡ quan chuyên môn thuÙc UBND c¥p huyÇn. Thñc
hiÇn NghË Ënh 13/2008/N-CP cça Chính phç, UBND tÉnh Cà Mau ban hành Quy¿t Ënh
sÑ 622/Q-UBND vÁ viÇc sáp nh-p bÙ ph-n làm công tác tôn giáo të Ban Dân tÙc
Tôn giáo vào Sß NÙi vå. Trên c¡ sß ó, bÙ ph-n làm công tác Tôn giáo ã tham
m°u cho Giám Ñc Sß NÙi vå so¡n th£o Á án thành l-p Ban Tôn giáo trñc thuÙc Sß
NÙi vå, trình UBND tÉnh phê duyÇt. Ngày 25/12/2008, UBND tÉnh ký Quy¿t Ënh sÑ
2042/Q-UBND vÁ viÇc thành l-p Ban Tôn giáo trñc thuÙc Sß NÙi vå. ¿n ngày
03/02/2009, Giám Ñc Sß NÙi vå ã ký Quy¿t Ënh sÑ 44/Q-SNV thành l-p các
phòng chuyên môn thuÙc Ban Tôn giáo. Theo ó, Ban Tôn giáo có 02 phòng chéc
nng là: Hành chính TÕng hãp, NghiÇp vå.
Ông Tr§n Tñ Kinh, Phó Tr°ßng ban Ban Dân tÙc tÉnh, °ãc
iÁu Ùng bÕ nhiÇm Phó Giám Ñc Sß NÙi våÂ (Quy¿t
Ënh sÑ 1494/Q-UBND ngày 13/10/2008 cça Chç tËch UBND tÉnh); Óng thÝi
phân công giï chéc Tr°ßng ban Ban Tôn giáoÂ (Quy¿t
Ënh sÑ 06/Q-UBND ngày 06/01/2009 cça Chç tËch UBND tÉnh).Â Ông oàn Công Gng °ãc bÕ nhiÇm chéc
Phó Tr°ßng ban Ban Tôn giáoÂ (Quy¿t
Ënh sÑ 134/Q-SNV ngày 20/3/2009 cça Giám Ñc Sß NÙi vå).
Sau khi ông Tr§n Tñ Kinh nghÉ h°u, Ban TÕ chéc TÉnh çy
ã iÁu Ùng ông Huónh NgÍc Sang, æy viên Th°Ýng trñc, Tr°ßng ban Ban Dân chç
pháp lu-t æy ban M·t tr-n TÕ quÑc tÉnh, nh-n nhiÇm vå t¡i Sß NÙi våÂ (Quy¿t Ënh sÑ 122-Q/BTCTU ngày
05/4/2012).Â Ngày 09/4/2012,
Chç tËch UBND tÉnh Cà Mau ký Quy¿t Ënh sÑ 539/Q-UBND bÕ nhiÇm ông giï chéc
Phó Giám Ñc Sß NÙi vå, Tr°ßng ban Ban Tôn giáo. Các ông Ngô Hòa Dña, Tr§n DiÇu
HiÁn hiÇn là Phó Tr°ßng ban Ban Tôn giáo. HiÇn nay, biên ch¿ cça Ban Tôn giáo
là 12 ng°Ýi, trình Ù chuyên môn Áu tÑt nghiÇp ¡i hÍc các ngành, nh°: Lu-t, LËch
sí, Tri¿t hÍc, Hành chính, Xã hÙi hÍc, ông Ph°¡ng hÍc, Ngï vn và Cao hÍc Tôn
giáo.
¿n nay, vÁ c¡ b£n Ban Tôn giáo ã kh¯c phåc nhïng khó
khn i vào ho¡t Ùng Õn Ënh và thñc hiÇn tÑt vai trò tham m°u giúp Giám Ñc Sß
NÙi vå QLNN trên l)nh vñc tôn giáo, £m b£o các ho¡t ho¡t Ùng cça tôn giáo diÅn
ra bình th°Ýng, tuân thç quy Ënh cça pháp lu-t.
Bên c¡nh viÇc cçng cÑ, kiÇn toàn Ùi ngi cán bÙ, công
chéc làm công tác QLNN vÁ tôn giáo, TÉnh çy, Ban Th°Ýng vå TÉnh çy còn t-p
trung kiÇn toàn Ban ChÉ ¡o gi£i quy¿t các v¥n Á vÁ dân tÙc, tôn giáo cça tÉnh,
Ã tham m°u cho TÉnh çy, Ban Th°Ýng vå TÉnh çy có chç tr°¡ng chÉ ¡o gi£i quy¿t
úng ¯n các v¥n Á liên quan ¿n dân tÙc tôn giáo trên Ëa bàn tÉnh. Ban ChÉ
¡o do Phó Bí th° Th°Ýng trñc TÉnh çy làm Tr°ßng ban; æy viên Ban Th°Ýng vå TÉnh
çy, Tr°ßng Ban Dân v-n, Chç tËch M·t tr-n TÕ quÑc tÉnh làm Phó ban Th°Ýng trñc;
Phó Chç tËch UBND tÉnh làm Phó ban. Các Tr°ßng ho·c Phó các sß, ban, ngành tÉnh,
nh°: Dân v-n, Tuyên giáo, M·t tr-n, Dân tÙc, Tôn giáo, Công an, Quân sñ, BÙ Ùi
Biên phòng là thành viên.
Các quy¿t Ënh thành l-p ban ChÉ ¡o ã °ãc TÉnh çy
ban hành, cå thÃ là: Quy¿t Ënh sÑ 371-Q/TU ngày 07/4/2004 vÁ viÇc thành l-p
Ban chÉ ¡o gi£i quy¿t các v¥n Á liên quan ¿n tôn giáo; Quy¿t Ënh sÑ
99-Q/TU ngày 25/9/2006 vÁ viÇc thành l-p Ban ChÉ ¡o gi£i quy¿t các v¥n Á
liên quan ¿n tôn giáo dân tÙc tÉnh Cà Mau; Quy¿t Ënh sÑ 581-Q/TU ngày
21/8/2009 vÁ viÇc thay Õi, bÕ sung thành viên Ban ChÉ ¡o gi£i quy¿t các v¥n Á
lien quan ¿n tôn giáo dân tÙc tÉnh Cà Mau; Quy¿t Ënh sÑ 299-Q/TU ngày
27/6/2011 vÁ viÇc kiÇn toàn, bÕ sung thành viên Ban ChÉ ¡o gi£i quy¿t các v¥n
Á lien quan ¿n tôn giáo dân tÙc tÉnh Cà Mau và Quy¿t Ënh sÑ 546-Q/TU ngày
07/5/2012 vÁ viÇc kiÇn toàn, bÕ sung thành viên Ban ChÉ ¡o gi£i quy¿t các v¥n
Á liên quan ¿n tôn giáo dân tÙc tÉnh.
M·c dù còn g·p nhiÁu khó khn trong công tác, sñ bi¿n
Õi thng tr§m trong tëng thÝi iÃm lËch sí, £nh h°ßng ¿n Ùi ngi cán bÙ, công
chéc làm công tác tôn giáo, song vÛi tinh th§n oàn k¿t, ph¥n ¥u không ngëng cça
tëng cá nhân, sñ lãnh ¡o sát sao cça lãnh ¡o Ban, ¡n vË ã n¯m b¯t và thñc
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hiÇn hoàn thành tÑt nhiÇm vå chính trË cça ngành. Trong các nm, ·c biÇt të
nm 2005 trß l¡i ây, c¡ quan Ban Tôn giáo Áu °ãc ánh giá là ¡n vË hoàn
thành xu¥t s¯c nhiÇm vå và nh-n °ãc khen th°ßng cça BÙ, ngành Trung °¡ng, Ëa
ph°¡ng d°Ûi nhiÁu hình théc nh°: CÝ thi ua cça Ban Tôn giáo Chính phç các nm
2005, 2007 và 2008; B±ng khen cça BÙ NÙi vå các nm 2008, 2009, 2010; B±ng khen
cça UBND tÉnh të nm 2005 ¿n 2010& Thành tñu ó, là k¿t qu£ cça sñ n× lñc, ph¥n
¥u không ngëng cça Ùi ngi cán bÙ, công chéc trongÂ ngành, cùng vÛi sñ
quan tâm chÉ ¡o cça các c¥p çy, chính quyÁn và sñ phÑi hãp ch·t ch½ giïa các
Ban, Ngành, M·t tr-n, oàn thÃ trong thñc hiÇn nhiÇm vå. ây th-t sñ là nÁn t£ng
vïng ch¯c cho cán bÙ, công chéc cça ngành noi theo trong thñc hiÇn nhiÇm vå
chính trË thÝi gian tÛi./.
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