Va qua, B Ni v và B Vn hóa, Th thao và Du lch ã ban hành quy ch v vic phi hp gia hai B trong
công tác qun lý nhà nc v tín ngng. Mc ích ca quy ch hng n là nhm tng cng hiu qu phi hp gia hai B
trong vic thc công tác qun lý nhà nc v tín ngng và bo m vic t chc thc hin, chính sách, pháp lut v tín
ngng c kp thi và hiu qu.
Ni dung chính trong công tác phi hp gm: Trin khai thc hin vn bn quy phm pháp lut liên quan n tín
ngng nh: hng dn ng ký hot tín ngng; bu, c ngi i din, ban qun lý c s tín ngng; ci to, nâng cp, xây dng
mi, di di c s tín ngng, công trình ph tr thuc c s tín ngng; Hng dn, ch o thc hin np sng vn minh trong
hot ng tín ngng ti các c s tín ngng, tôn giáo; Hng dn, ch o hot ng ca các loi hình tín ngng, vic quyên
góp, qun lý, s dng tài sn ca c s tín ngng; Phát hin, h tr vic thc hành, truyn dy và tôn vinh cá nhân,
cng ng thc hành tín ngng…
Theo ó, B Ni v s ch trì, phi hp vi B Vn hóa, Th thao và Du lch hng dn, ch o, thanh tra, kim tra vic
thc hin ng ký hot tín ngng; bu,c ngi i din, ban qun lý c s tín ngng; ci to, nâng cp, xây dng mi, di di c
s tín ngng, công trình ph tr thuc c s tín ngng không phi là di sn vn hóa; hng dn, ch o, kim tra hot ng
ca các loi hình tín ngng, bao gm vic thc hành nghi l, ngi chuyên hot ng tín ngng không phi là di sn
vn hóa phi vt th…
B Vn hóa, Th thao và Du lch ch trì, phi hp vi B Ni v hng dn, ch o, kim tra vic thc hin thc hin np
sng vn minh trong hot ng tín ngng ti các c s tín ngng; hng dn, ch o, thanh tra, kim tra vic thc hin
các quy nh pháp lut i vi nhng c s tín ngng là di sn vn hóa…
Có th thy, vic ban hành quy ch trên ã phân nh rõ ni dung và trách nhim phi hp ca hai c quan,
tránh s chng chéo trong lnh vc qun lý nhà nc i vi hot ng tín ngng, t ó góp phn a Lut tín ngng, tôn
giáo và Lut Di sn vn hóa i vào cuc sng./.
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