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BÁO CÁO
Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý
Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng tháng 3 năm 2021
Thực hiện Công văn số 59/SNV-TG ngày 22/01/2018 của Sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo
định kỳ, UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và
công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng tháng 3 năm 2021 trên địa
bàn huyện như sau:
1. Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng
1.1. Tình hình 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.
1.2. Tình hình tín ngưỡng
Tình hình tín ngưỡng trên địa bàn huyện, về cơ bản nhân dân trên địa
bàn huyện thực hiện tín ngưỡng theo truyền thống như thờ cúng tổ tiên vào các
dịp lễ, tết; khi gia đình có các sự kiện thường mời các thầy cúng, thầy mo đến
làm lễ theo phong tục tập quán của địa phương, không ảnh hưởng đến tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Đình
Lập hiện nay có bà Vũ Thị Mây, cư trú tại khu 2 thị trấn Nông Trường Thái
Bình tự lập điểm thờ tự tại gia đình.
2. Tình hình hoạt động của tôn giáo, tín ngưỡng
Các tín đồ tôn giáo và các cá nhân theo tôn giáo trên địa bàn huyện thực
hiện sinh hoạt tôn giáo tại gia đình. Nhìn chung, các tín đồ và các cá nhân theo
tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; không có tín đồ, cá nhân lợi dụng vấn đề về tôn giáo để vi phạm pháp
luật.
Tại điểm thờ tự của bà Vũ Thị Mây vào các ngày mùng 01 và 15 âm lịch
hàng tháng vẫn có một số bà con sinh sống tại thị trấn Nông Trường Thái Bình
đến thắp hương.
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UBND huyện thường xuyên chỉ đạo UBND thị trấn Nông Trường Thái
Bình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động
các đoàn viên, hội viên theo đạo nếu có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung,
đề nghị các tín đồ tôn giáo đến các cơ sở tôn giáo gần nhất để tham gia sinh
hoạt tập trung; tuyên truyền vận động bà con nhân dân không đến nhà riêng bà
Vũ Thị Mây để thắp hương vào ngày mùng một và ngày rằm.
3. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan chủ động
phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thường
xuyên nắm bắt tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt chức
năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn tín đồ tôn giáo,
công dân theo tôn giáo thực hiện sinh hoạt tôn giáo tại gia đình, nếu có nhu cầu
sinh hoạt tôn giáo tập trung, đề nghị các chức sắc, tín đồ đến các cơ sở tôn giáo
gần nhất để tham gia sinh hoạt tập trung; vận động bà Vũ Thị Mây không tổ
chức tập trung đông người thắp hương tại nhà riêng vào ngày mùng một và
ngày rằm; vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện công tác từ thiện,
nhân đạo…
Trong tháng 3 năm 2021, UBND huyện đã xây dựng báo cáo sơ kết 03
năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số
162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 theo kế hoạch của UBND tỉnh.
Trên đây là Báo cáo định kỳ về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công
tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng tháng 3 năm 2021 trên địa bàn
huyện Đình Lập./.
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