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BÁO CÁO 

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

 

Thực hiện Công văn số 360/SNV-TG ngày 29/3/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc phối hợp xây dựng báo cáo thi hành chính sách, pháp luật về 

tín ngưỡng, tôn giáo. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tồn tại, hạn 

chế trong các văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

Sau khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực được ban hành, UBND 

huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật đến Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn huyện, đồng thời đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển 

khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp 

nhân dân học tập nghiên cứu và thực hiện. Qua hơn 3 năm tổ chức thực hiện 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo, nhìn chung Luật tín ngưỡng, tôn giáo vận dụng vào 

thực tiễn đã phát huy được tính minh bạch, các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo 

được Luật quy định rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo thực tế. 

2. Về tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo 

Hiện nay tại UBND cấp huyện, đơn vị được phân theo dõi công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo là phòng Nội vụ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, 

phòng Nội vụ phân công 01 công chức kiêm nhiệm theo dõi công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. Phòng Nội vụ đã thường xuyên tham mưu 

cho UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tổng hợp báo cáo công tín ngưỡng, 

tôn giáo định kỳ theo quy định.  

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1. Thực trạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 

1.1. Hoạt động tín ngưỡng 

- Tổng số cơ sở tín ngưỡng: Hiện nay trên địa bàn huyện có 04 cơ sở tín 

ngưỡng (Đình), mỗi cơ sở tín ngưỡng trong một năm tổ chức mở hội 01 lần: 

Đình Đông Quất xã Cường Lợi được tổ chức vào ngày 07 tháng Giêng; Đình 

Háng Slấp thị trấn Đình Lập được tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng (phục dựng 

năm 2020); Đình Tà Hón xã Đình Lập được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng và 

Đình Pò Háng  được tổ chức vào ngày 3/3 Âm lịch hằng năm. 



 

- Số cơ sở tín ngưỡng đăng ký hoạt động: Hiện nay số cơ sở tín ngưỡng 

trên địa bàn huyện đang hoạt động là 4 cơ sở, gồm: Đình Pò Háng, xã Bính Xá; 

Đình Đông Quất, xã Cường Lợi; Đình Tà Hón, xã Đình Lập; Đình Háng Slấp, 

thị trấn Đình Lập; 

- Số cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý 03 cơ sở; còn 01 cơ sở là Đình Háng 

Slấp đang trong thời gian đầu tư, khôi phục nên chưa bàn giao cho cơ sở; 

- Số cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là 02 cơ sở là 

Đình Pò Háng, xã Bính Xá và Đình Đông Quất, xã Cường Lợi. 

1.2. Hoạt động tôn giáo 

Trên địa bàn huyện Đình Lập chưa có tổ chức tôn giáo được cấp có thẩm 

quyền công nhận thành lập. Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 20 công dân 

theo đạo Phật, các công dân này không đăng ký theo tôn giáo trong hộ khẩu ; có 

trên 10 công dân theo đạo Thiên chúa có đăng ký trong hộ khẩu tập trung tại 

thị trấn Đình Lập , xã Châu Sơn và xã Lâm Ca và một số công dân theo đạo 

Thiên chúa không đăng ký theo tôn giáo trong hộ khẩu tập trung tại thị trấn 

Nông Trường Thái Bình. 

 2. Việc sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng 

 Các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, có số lượng tài 

sản ít, các tài sản có giá thị thấp. Hàng năm các cơ sở tín ngưỡng mở Hội có 

một số tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp bằng tiền, tuy nhiên số tiền thu 

được từ các nguồn đóng góp thấp. Số tiền quyên góp của các tổ chức, cá nhân 

chủ yếu được chi vào chỉnh trang khuôn viên, tu sửa  một số hạng mục nhỏ của 

Đình. 

 3. Việc quy hoạch, giao đất, quản lý, sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng, 

cơ sở tôn giáo 

  Hiện tại các cơ sở tính ngưỡng trên địa bàn huyện đã được đưa vào quy 

hoạch, tuy nhiên hiện nay các cơ sở tín ngưỡng này chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

 4. Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, di dời công trình tín 

ngưỡng, công trình tôn giáo. 

 4.1. Thực trạng xây mới công trình tín ngưỡng 

 Trong tổng số 04 cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện có 02 cơ sở tính 

ngưỡng mới được xây dựng trong năm 2018 và năm 2019 (Đình Háng Slấp, thị 

trấn Đình Lập hơn 3 tỉ đồng; Đình Tà Hón, xã Đình Lập hơn 400 triệu đồng 

kinh phí xây dựng do xã hội hoá). Bên cạnh đó các tập tục, tính ngưỡng tại 

đình cũng được phục dựng. 

 4.2. Thực trạng cải tạo, nâng cấp, di dời công trình tín ngưỡng, công 

trình tôn giáo. 



 Các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện quản lý là các cơ sở tín ngưỡng 

được xây dựng với quy môn nhỏ, hàng năm các công trình này được ban quản 

lý tu sửa các hạng mục nhỏ, số kinh phí tu sửa không nhiều. Năm 2017 di tích 

lịch sử Đình Pò Háng, xã Đình Lập được nâng cấp, sửa chữa với số kinh phí là 

548 triệu đồng bằng ngân sách Nhà nước. 

 5. Thực trạng sử dụng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong phát triển du 

lịch. Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong phát triển du lịch tịa 

các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 

 Thực tế các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện Đình Lập hiện nay có 

quy mô nhỏ, hàng năm mỗi cơ sở tín ngưỡng chỉ mở duy nhất 01 ngày hội 

chính để phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân địa phương, hiện nay chưa có 

cơ sở tín ngưỡng được đưa vào quy hoạch phát triển du lịch. 

 Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về việc phối hợp xây 

dựng báo cáo thi hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Vi Văn Đông 
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