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BÁO CÁO

Thực trạng thi hành chính sách, pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, 
tôn giáo và việc đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo                                   
trên địa bàn xã Hồng Đức

I. Khái quát chung

1. Đặc điểm, tình hình về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã

Trên địa bàn xã Hồng Đức có 02 tôn giáo đang hoạt động là Phật giáo và Công 
giáo, ngoài ra không xuất hiện các tôn giáo khác. Có 04 chùa, 02 nhà thờ công giáo, 
trong đó có chùa Đà Hưng (thôn Kim Húc) được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. 

Cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn xã có: đình 03, miếu 04, lầu 02, điếm 02 và nhà 
thờ dòng họ (xây dựng trên mảnh đất của gia đình). Không có cơ sở tín ngưỡng nào 
được xếp hạng di tích.

Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, 
không có biểu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền chống phá Đảng, 
Nhà nước, lương giáo đoàn kết hòa thuận sống tốt đời đẹp đạo, góp phần cho sự phát 
triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh-quốc phòng tại địa phương. 

2. Đặc điểm, tình hình về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 
bàn xã

Công tác quản lý đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã luôn 
được quan tâm, thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. UBND xã quan tâm chỉ đạo công chức địa chính xã phối hợp với các cơ sở 
tôn giáo lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả, đến nay đa phần các cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Đất cơ sở tín ngưỡng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất do chưa có chủ trương của cấp trên. Hiện tại không xảy ra tranh chấp, khiếu 
kiện, tố cáo về đất tín ngưỡng, tôn giáo.



II. Đánh giá thuận lợi, khó khăn

1. Đánh giá khái quát về quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 
nước về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và về đăng ký đất 
đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất cho cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo nói riêng qua các thời kỳ

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm tôn trọng và đảm bảo 
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Tất cả những quyền của người dân về 
tôn giáo đều được Nhà nước quy định rõ từ việc quản đạo, hành đạo, truyền đạo… Nơi 
thờ tự của các tôn giáo được luật pháp Việt Nam bảo vệ; hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo phải đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức, văn hóa và thuần phong 
mỹ tục của dân tộc.

Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật 
và được pháp luật bảo hộ. Việc sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của mình 
theo đúng quy định của pháp luật được tạo điều kiện thuận lợi; việc theo đạo, truyền 
đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; 
không được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, không 
được ép buộc người dân theo đạo. Nghiêm cấm các tổ chức truyền đạo và các cách 
thức truyền đạo trái phép, vi phạm các quy định của Hiến pháp và pháp luật…

Luật Tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 
ngày 18/11/2016 và được Chủ tịch nước ký Lệnh số: 12/2016/L-CTN ngày 
01/12/2016 công bố Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo là sự cụ thể hóa quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn 
giáo, thể hiện nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người 
dân. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp 2013 
về quyền con người, quyền công dân liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
của mọi người. 

2. Thuận lợi, khó khăn trong thi hành chính sách, pháp luật về đất đai liên 
quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất nói riêng:

a) Thuận lợi: 
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua công tác quản lý 

đất đai, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ.



Việc xây dựng các công trình tôn giáo đều được hướng dẫn theo quy trình thủ tục 
xây dựng bảo đảm đúng luật. Nhìn chung các công trình tôn giáo khi được trùng tu, 
nâng cấp, xây dựng mới ở cơ sở được thực hiện theo quy hoạch của địa phương, các 
công trình đều có ban quản lý theo dõi và quản lý các nguồn kinh phí được đầu tư, 
được công khai, bảo đảm dân chủ trong xây dựng. Trong xây dựng các công trình tôn 
giáo đã có sự phối hợp chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban 
ngành có liên quan, đặc biệt là tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã 
hội, các công trình tôn giáo ở cơ sở được sửa chữa nâng cấp hoặc xây dựng mới bảo 
đảm giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, kiến trúc đặc thù của tôn giáo.

 Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tôn giáo và tín 
ngưỡng được quan tâm chỉ đạo, làm cho mọi người hiểu và thực hiện đúng quan điểm 
đường lối và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết của 
nhân dân ở cơ sở, có thể nói công tác quản lý đất đai, xây dựng các công trình tôn giáo 
ở cơ sở trong những năm qua đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng đời sống 
văn hóa, tinh thần, tâm linh được quan tâm hơn, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân ở địa phương.

b) Khó khăn: 
          Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tín ngưỡng, 
tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn. Một số cơ sở tôn giáo có nguồn gốc sử dụng đất lâu 
đời, không có hồ sơ đất đai, hồ sơ bị thất lạc hoặc không chính xác, ranh giới sử dụng 
đất không rõ ràng, không có các giấy tờ và quyền sử dụng đất làm căn cứ kê khai. Quá 
trình sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo có nhiều biến động do chuyển nhượng, đổi, 
hiến tặng, cho mượn hoặc tự mở rộng, những biến động này hầu hết chưa thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

III. Thực trạng công tác quản lý nhà nước, sử dụng đất đai, đăng ký đất đai 
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

1. Công tác quản lý nhà nước đối với đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn 
giáo

UBND xã đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ 
đạo, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quản lý nhà 
nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời đề xuất xử lý đối với tình hình phức tạp về tín 
ngưỡng, tôn giáo mới phát sinh tại địa phương; phối hợp với các cơ sở tôn giáo trên 



địa bàn, các cơ quan, đơn vị có liên quan lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. 

Công tác quản lý nhà nước đối với đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 
được UBND xã chú trọng, thường xuyên chỉ đạo công chức địa chính xã rà soát tình 
hình quản lý sử dụng nhà, đất của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cũng như việc quản 
lý, bố trí, sử dụng các cơ sở nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo của các cơ quan nhà nước 
được giao sử dụng, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, không để xảy ra tranh chấp, 
khiếu nại, kiến nghị kéo dài hình thành điểm nóng. Công tác quản lý về đất đai liên 
quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm thực hiện theo đúng chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước đảm bảo nhu cầu về nhà, đất và 
nơi sinh hoạt tôn giáo cho chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo.

Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 
bàn xã đã được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể triển khai hiệu 
quả, kịp thời. Qua công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, quán triệt đã giúp cho cán bộ, 
đảng viên, các ngành nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo; hiểu rõ những quy định của Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo và những nội dung trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật; từ đó góp 
phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đi 
vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; tạo điều kiện 
thuận lợi cho chính quyền nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về 
tôn giáo trên địa bàn. 

UBND xã đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; yêu cầu các đồng 
chí UVUB, Cán bộ UBND xã phụ trách các thôn, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng 
thôn, cán bộ, công chức nằm trên địa bàn thôn làm tốt công tác tự kiểm tra, tự giám sát 
kịp thời phát hiện những hạn chế yếu kém, những vi phạm trong công tác thực hiện 
Luật tín ngưỡng tôn giáo, vi phạm đất đai tín ngưỡng, tôn giáo và báo cáo UBND xã 
xử lý ngay từ bước đầu khi phát sinh vi phạm. Chính vì vậy trên địa bàn xã những năm 
qua, UBND xã đã lập biên bản đình chỉ thi công tại 01 chùa thôn Đồng Lạc, không xử 
lý hành chính đối với tổ chức và cá nhân nào.

2. Thực trạng sử dụng đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Công tác quản lý đất đai tín ngưỡng, tôn giáo được UBND xã quản lý chặt chẽ, 
không có tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất tín ngưỡng, tôn giáo, đúng mục đích sử 
dụng. Đất cơ sở tôn giáo được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 



năm 2017. Nhà và công trình cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã khi có sửa chữa, xây mới 
đều có báo cáo với UBND xã.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Trên địa bàn xã có 06 cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất (04 phật giáo, 02 công 
giáo) với tổng diện tích 12.924 m2, mục đích sử dụng chủ yếu xây dựng nhà, các công 
trình phụ trợ và làm vườn trồng cây. Năm 2017 theo sự chỉ đạo của UBND huyện, 
UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, thống kê, xác nhận lại diện tích đất 
tôn giáo, hướng dẫn tổ chức tôn giáo lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất.

Đối với các cơ sở tín ngưỡng: các nhà thờ họ đều được xây dựng trên mảnh đất 
của gia đình. Đình Tế Cầu nằm trong khuôn viên đất chùa Tế Cầu. Đình Đồng Lạc 
nằm trong khuôn viên nhà văn hóa thôn. Đình Mai Động có diện tích 546m². Các cơ 
sở tín ngưỡng còn lại phần lớn diện tích nằm trong đường hành lang giao thông, trên 
bản đồ canh tác hoặc nằm trong thửa đất của hộ gia đình. 

Vi phạm trong sử dụng đất tín ngưỡng, tôn giáo: Trên địa bàn xã có thôn Đồng 
Lạc. Ngày 02/4/2020 Ban Hộ tự, tín đồ phật tử và một số người dân trong thôn đã 
đứng lên tổ chức xây dựng khu nhà mẫu trên phần đất thuộc quy hoạch đất sân vận 
động của thôn (đã làm xong phần móng). UBND xã đã tiến hành lập biên bản đình chỉ 
xây dựng và yêu cầu tháo rỡ, (hiện nay nhân dân vẫn giữ nguyên chưa tháo rỡ).

3. Kết quả đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất

Trong những năm qua được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, 
chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, 
công tác quản lý đối với đất cơ sở tôn giáo đạt được những kết quả quan trọng, góp 
phần giữ vững an ninh chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

UBND xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích 
cực tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các văn bản về công tác tôn giáo, Luật đất 
đai 2013 và các văn bản có liên quan sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, 
cơ quan, đơn vị sử dụng đất trên địa bàn. 

Kết quả, đa phần các cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, cụ thể: 

- Chùa Long Khánh (Tế Cầu), thửa đất số 138, số GCN: CI567773, cấp ngày 
02/10/2017, với diện tích 4309m². 

- Chùa Đồng Lạc, thửa đất số 84, số GCN: CH612505, cấp ngày 17/3/2017, với 
diện tích 218m². 



- Chùa Đồng Lạc, thửa số 25, số GCN: CL048246, cấp ngày 25/12/2017, với diện 
tích 1293m². 

- Chùa Đà Hưng (Kim Húc), thửa số 259, số GCN: CL048246, cấp ngày 
12/10/2017, với diện tích 3671m².  

- Nhà thờ Đồng Lạc, thửa số 159, số GCN: CD447874, cấp ngày 15/3/2017, với 
diện tích 1969m².

- Nhà thờ Kim Húc, thửa số 122, số GCN: CD447870, cấp ngày 13/3/2017, với 
diện tích 562m².

Riêng chùa Mai Động, thửa đất số 302, diện tích 902m², đã làm thủ tục đề nghị 
cấp giấy chứng nhận năm 2017, nhưng chưa được cấp, do chưa chuyển mục đích sử 
dụng (103m²) từ đất ao sang đất tôn giáo, diện tích của cơ sở tôn giáo do người dân 
hiến tặng đất thổ cư chưa xác định đã tách ra khỏi giấy chứng nhận của hộ chưa.

Đất cơ sở tín ngưỡng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chưa 
có chủ trương của cấp trên.

4. Hạn chế, nguyên nhân trong quản lý, sử dụng đất đai; đăng ký đất đai; 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những năm qua

Công tác kiểm tra, giám sát về quản lý đất đai tín ngưỡng, tôn giáo chưa thường 
xuyên. Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về đất đai tín ngưỡng, tôn giáo đến nhân dân, tín đồ tôn giáo chưa được sâu rộng. 
Do đó dẫn đến tình trạng xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự còn tự phát.

5. Khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất trong những năm qua phân loại các khó khăn theo từng 
nhóm, như: 

Việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo qua các thời kỳ. 
Việc chuyển nhượng, tặng cho diễn ra khá phổ biến nhưng không có hoặc thiếu hồ sơ 
pháp lý liên quan. 

Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng chuyển nhượng, đổi, 
hiến tặng quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai chưa được thường 
xuyên.



Quá trình sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo có nhiều biến động do chuyển 
nhượng, đổi, hiến tặng, cho mượn hoặc tự mở rộng, những biến động này hầu hết chưa 
thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV. Giải pháp, kiến nghị
1. Giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; nâng cao hiệu quả, 

tiến độ đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tín 
ngưỡng, cơ sở tôn giáo trong tình hình mới

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân nhất là các 
phật tử và giáo dân nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo. Công tác tuyên truyền cần tập trung làm cho mọi người hiểu được 
những quy định về pháp luật nhất là luật đất đai, luật xây dựng, các luật liên quan đến 
công tác tín ngưỡng, tôn giáo giúp mọi người, mọi tầng lớp nhân dân tích cực xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, kinh tế phát triển, đời 
sống của nhân dân được nâng lên.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai của các cơ sở tín ngưỡng, tôn 
giáo; giám sát cụ thể việc sử dụng đất theo địa bàn quản lý, hạn chế tối đa tình trạng 
các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo lấn, chiếm, nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử 
dụng đất. 

Chủ động kiểm tra, xử lý những diện tích đất không sử dụng, sử dụng không 
đúng mục đích, cho mượn, diện tích đất để bị lấn chiếm không đúng quy định, phát 
huy vai trò của chính quyền, nhất là công chức địa chính xã trong việc kiểm tra, giám 
sát không để vi phạm xảy ra. Quan tâm phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục 
thực hiện tốt rà soát việc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, hướng dẫn 
đôn đốc các cơ sở tôn giáo trong sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất tiến hành lập và hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy 
định, đối với trường hợp còn vướng mắc chưa thống nhất thì báo cáo các ngành có liên 
quan xem xét quyết định, các trường hợp tranh chấp cần được quan tâm giải quyết dứt 
điểm nhất là các vấn đề đất đai có nguồn gốc tôn giáo do lịch sử để lại theo đúng quy 
định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đảm bảo ổn định 
tình hình an ninh trật tự của địa phương, tạo sự đoàn kết gắn bó trong nhân dân.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến tôn giáo một cách dân 
chủ, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đảm bảo đúng pháp 



luật, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trong việc sử dụng đất và xây dựng cơ sở 
tôn giáo.

2. Kiến nghị, đề xuất: không
Trên đây là báo cáo thực trạng thi hành chính sách, pháp luật về đất đai liên quan 

đến tín ngưỡng, tôn giáo và việc đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo                                   
trên địa bàn xã Hồng Đức./.
*Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện;
- UBND xã;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Tạ Ngọc Quyên
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