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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:19/2018/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 9 năm 2018
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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nƣớc
về tín ngƣỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÖC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn
giáo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 425/SNV-BTG ngày 28
tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm phối hợp
trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
hánh Văn ph ng y ban nh n d n tỉnh, iám đốc S N i v , iám đốc các
s ngành liên quan, hủ tịch y ban nh n d n các huyện, thành phố, hủ tịch y
ban nh n d n xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn ph ng hính phủ;
-B N iv ;
- c kiểm tra văn bản - B Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban D n vận Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- T, các P T UBND tỉnh;
- Ban hỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh;
- ác đoàn thể tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc;
- TT Công báo, ổng TT TĐT tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC2.
(Tb)
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QUY ĐỊNH
Trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nƣớc
về tín ngƣỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
(Ban hành kèm theo Quyết định số19/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tƣợng áp dụng và ph m vi điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định các nguyên t c, n i dung, h nh thức, trách nhiệm, mối
quan hệ phối hợp trong công tác giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về tín ngưỡng,
tôn giáo của các s , ban, ngành liên quan và y ban nh n d n các huyện, thành phố
sau đây g i t t là UBND c p huyện), y ban nh n d n xã, phường, thị trấn (sau đây
g i t t là UBND c p xã) theo chức năng, nhiệm v , quyền hạn của các cơ quan và
theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng áp d ng
ác s , ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá
nhân có liên quan sau đây g i t t là các ngành, đơn vị liên quan) trong công tác
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Nguyên t c phối hợp
1. Trong phạm vi được giao, cơ quan đơn vị phối hợp giúp UBND tỉnh thống
nhất quản lý nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp
luật.
2. Quá tr nh phối hợp, tham gia giải quyết các n i dung liên quan đến tín
ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo không trái với quy định trong b thủ t c hành chính
do hủ tịch y ban nh n d n tỉnh công bố; tăng cường trách nhiệm, đáp ứng yêu
cầu cải cách nền hành chính nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
3. hịu trách nhiệm về thời gian và n i dung xác nhận hoặc cung cấp thông
tin do đơn vị thực hiện.
4. Trước khi tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh
và các B , ngành Trung ương giải quyết những vấn đề ngành, lĩnh vực xác định
phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải có sự thống nhất giữa các ngành,
đơn vị liên quan trừ các trường hợp đặc biệt hoặc do yêu cầu công tác bảo vệ bí mật
Nhà nước.
5. Đảm bảo chế đ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến
tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.
Điều 3. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi, báo cáo, cập nhật, khai thác thông tin liên quan theo phạm vi địa
bàn, lĩnh vực ph trách và qua các phần mềm dữ liệu dùng chung toàn tỉnh.
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2. Trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ
tr , cơ quan phối hợp đề xuất.
3. Thông qua các cu c họp liên ngành định kỳ.
4. Thông qua h i nghị sơ kết, tổng kết.
5. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị, đoàn công tác liên
ngành.
6. Thông qua quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo quy định
khác của UBND tỉnh.
Chƣơng II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC GIÖP UBND TỈNH THỰC HIỆN
MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO

Mục 1
TRÁCH NHIỆM CHUNG VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 4. Trách nhiệm chung
1. ác ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm v được giao phối hợp
tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời nhu cầu chính
đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nh n tôn giáo về sinh hoạt, hoạt đ ng tín
ngưỡng, tôn giáo; đất đai, x y dựng, ph ng chống cháy nổ theo đúng quy định của
pháp luật, đảm bảo khách quan, công t m, không ph n biệt đối xử giữa các tôn
giáo; Trong công tác n m b t t nh h nh về sinh hoạt, hoạt đ ng tôn giáo và giải
quyết các thủ t c hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, cơ quan chủ tr
phối hợp thực hiện, thông tin kết quả giải quyết cho S N i v tổng hợp báo cáo,
phối hợp quản lý.
2. ác ngành, đơn vị liên quan khi thực hiện công tác phối hợp phải cử người
có trách nhiệm; khi thực hiện các thủ t c hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn
giáo phải đảm bảo thời hạn theo quy định và phấn đấu hoàn thành trước thời hạn.
Những n i dung thủ t c hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo chưa được
quy định tại B thủ t c hành chính, các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm
nghiên cứu, phối hợp thực hiện đúng thời hạn theo đề nghị của cơ quan chủ tr , nếu
chậm trễ hoặc không có văn bản trả lời, cơ quan chủ tr lấy ý kiến phối hợp có trách
nhiệm báo cáo và tham mưu hủ tịch y ban nh n d n tỉnh có h nh thức kiểm điểm,
phê bình. Trong cu c họp giải quyết v việc liên quan đến tôn giáo, nếu có ý kiến
khác nhau th cơ quan chủ tr tổng hợp tr nh y ban nh n d n tỉnh xem xét, quyết
định, đồng thời báo cho các cơ quan liên quan biết.
3. Đối với những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại các cu c họp, cơ quan
chủ tr phải gửi tài liệu cho các bên được mời nghiên cứu ít nhất trước 03 ngày làm
việc, trong trường hợp không gửi kịp tài liệu th trước khi vào cu c họp phải gửi
bản thông báo tóm t t n i dung tài liệu tại cu c họp. Đối với những hồ sơ cần phối
hợp thẩm tra xác minh, trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp
lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan có
liên quan để đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định.
4. Trên cơ s chức năng, nhiệm v của ngành, đơn vị chủ đ ng rà soát các
văn bản quy phạm pháp luật có n i dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đã
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tham mưu UBND tỉnh ban hành trước ngày 01/01/2018, đề xuất cơ quan có thẩm
quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với t nh h nh
thực tế, phù hợp với Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
ngày 30 tháng 12 năm 2017 của hính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
m t số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (g i t t là Nghị định số 162/NĐ- CP).
5. ác ngành, đơn vị trong quá tr nh phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban
hành văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước liên quan tín ngưỡng, tôn giáo,
giải quyết các v việc tín ngưỡng, tôn giáo phải khẩn trương, kịp thời, tạo niềm tin
của chức s c, chức việc, tín đồ các tôn giáo với Đảng, Nhà nước và các cấp chính
quyền; nếu để chậm trễ trong quy tr nh, thủ t c thực hiện thu c địa bàn quản lý
hoặc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị nào mà xảy ra các v việc liên
quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người th người
đứng đầu cơ quan đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Điều 5. Các nội dung phối hợp
1. Phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo d c pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Phối hợp trong quản lý về sinh hoạt, hoạt đ ng tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Phối hợp trong quản lý cơ s tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích; quản lý các
hoạt đ ng tín ngưỡng, các nguồn thu tại cơ s tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích.
4. Phối hợp trong công tác giải quyết hồ sơ xin giao đất, cấp giấy NQSD
đất cho cơ s tôn giáo.
5. Phối hợp trong giải quyết hồ sơ cấp giấy phép ph ng cháy, chữa cháy các
công tr nh tín ngưỡng, tôn giáo.
6. Phối hợp trong giải quyết hồ sơ cấp giấy phép x y dựng công tr nh tín
ngưỡng, tôn giáo.
7. Phối hợp trong quản lý các hoạt đ ng y tế, giáo d c, bảo trợ xã h i, từ
thiện, nh n đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nh n tôn giáo.
8. Phối hợp trong quản lý hoạt đ ng tôn giáo có yếu tố nước ngoài.
9. Phối hợp trong giải quyết các v việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan
đến tín ngưỡng, tôn giáo; nhà đất liên quan đến tôn giáo.
10. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sinh hoạt, hoạt đ ng,
đất đai, x y dựng, ph ng chống cháy nổ, y tế, giáo d c, bảo trợ xã h i, từ thiện,
nh n đạo, dạy nghề, quản lý di tích liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Mục 2
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỤ THỂ THEO NỘI DUNG
Điều 6. Trách nhiệm phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về tín ngƣỡng, tôn giáo
1. S N i v có trách nhiệm chủ tr tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên s u
về kiến thức tôn giáo, nghiệp v quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho đ i
ngũ cán b , công chức trực tiếp làm công tác tôn giáo cấp huyện và các ban,
ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ s . Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền s u
r ng bằng nhiều h nh thức về n i dung các văn bản pháp luật liên quan đến tín
ngưỡng, tôn giáo và t nh h nh hoạt đ ng, chủ trương công tác ph ng ngừa đấu tranh
ngăn chặn đạo lạ hoạt đ ng trái pháp luật đến cán b , công chức; thành viên, h i
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viên của các tổ chức chính trị xã h i, đoàn thể nh n d n; chức s c, chức việc, tín đồ
các tôn giáo, c ng đồng d n cư trong tỉnh theo quy định tại điểm a, khoản 14, Điều
2, Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của B N i v hướng
dẫn chức năng, nhiệm v , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S N i v thu c y ban
nh n d n tỉnh, thành phố trực thu c Trung ương; ph ng N i v thu c y ban nh n
d n huyện, quận, thị xã, thành phổ thu c tỉnh.
2. ông an tỉnh, S X y dựng, S Tài nguyên và Môi trường, S
iao thông
Vận tải và các cơ quan liên quan có trách nhiệm cử người có đủ tr nh đ , năng lực,
am hiểu về ngành, lĩnh vực ph trách làm báo cáo viên tại các h i nghị tuyên truyền
phổ biến pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo khi S N i v tổ chức, có
văn bản đề nghị.
3. ác ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử cán b , công chức, thành
viên, h i viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng, h i nghị phổ biến kiến thức pháp luật
về tín ngưỡng, tôn giáo, đúng, đủ thành phần, đảm bảo thời gian theo văn bản đề nghị
của S N i v .
Điều 7. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý về sinh hoạt, hoạt động tín
ngưỡng, tôn giáo
1. S N i v có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tôn giáo,
các hoạt đ ng tín ngưỡng và cơ s tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh không thu c quy
định tại khoản 1, Điều 8, Quy định này; chủ đ ng giải quyết các thủ t c hành chính
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thu c thẩm quyền; trực tiếp tiếp nhận hồ sơ,
chủ tr , phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết
những thủ t c hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thu c thẩm quyền của
UBND tỉnh (trừ việc tổ chức lễ h i tín ngưỡng; quản lý, sử d ng khoản thu từ việc
tổ chức lễ h i tín ngưỡng quy định tại các Điều 13, 14 và Điều 15 của Luật tín
ngưỡng, tôn giáo).
2. ông an tỉnh có trách nhiệm chủ tr phối hợp với B hỉ huy qu n sự tỉnh,
S Lao đ ng thương binh và xã h i tổ chức thực hiện các quy định về quản lý kinh
sách, thời gian, địa điểm sử d ng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo
cho người bị quản lý, giam giữ tại cơ s quản lý, giam giữ trên địa bàn tỉnh, theo
quy định tại khoản 5, Điều 6 Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Điều 4, Nghị định số
162/NĐ- CP và hướng dẫn của B
ông an, B Quốc ph ng, B Lao đ ng Thương binh và Xã h i.
3. UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm chủ đ ng giải quyết các
thủ t c hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo thẩm quyền được quy
định tại B thủ t c hành chính do hủ tịch UBND tỉnh công bố; kịp thời n m t nh
h nh sinh hoạt, hoạt đ ng tôn giáo của tổ chức, cá nh n tôn giáo trên địa bàn, chủ
đ ng xử lý giải quyết v việc ngay từ cơ s , những vướng m c phát sinh liên quan
đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời về
UBND huyện, UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.
Điều 8. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý cơ sở tín ngưỡng đã được xếp
hạng di tích; quản lý các hoạt động tín ngưỡng, các nguồn thu tại cơ sở tín
ngưỡng đã được xếp hạng di tích.
1. S Văn hóa thể thao và Du lịch có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý
nhà nước về lễ h i tín ngưỡng và các cơ s tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa,
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danh lam th ng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được y ban nh n d n cấp tỉnh đưa
vào danh m c kiểm kê di tích của địa phương; theo dõi việc quản lý, sử d ng các
nguồn thu từ tổ chức lễ h i tín ngưỡng thu c thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy
định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Luật tín ngưỡng, tôn giáo; chủ tr hướng dẫn việc
thực hiện quy định quản lý nguồn công đức tại cơ s tôn giáo, tín ngưỡng theo quy
định tại Điều 7, khoản 4, Điều 8 Thông tư số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày
30/5/2014 của B Văn hóa Thể thao và Du lịch - B N i v về việc hướng dẫn cơ s
tín ngưỡng, cơ s tôn giáo x y dựng n i quy, quy định thực hiện nếp sống văn minh
tại cơ s (sau đ y gọi t t là Thông tư số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV).
2. UBND cấp huyện, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với S Văn hóa Thể
thao và Du lịch hướng dẫn đại diện cơ s tôn giáo, tín ngưỡng có phương thức nhận
và quản lý, sử d ng các nguồn công đức được công khai, minh bạch, hiệu quả,
đúng m c đích, đảm bảo thống nhất, đoàn kết giữa những người trong cơ s tín
ngưỡng, cơ s tôn giáo theo quy định; UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách
nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ s tín ngưỡng, cơ
s tôn giáo trên địa bàn và theo dõi việc quản lý, sử d ng các nguồn thu từ tổ chức
lễ h i tín ngưỡng thu c thẩm quyền theo quy định Điều 13, Điều 15 Luật tín
ngưỡng, tôn giáo và Điểm c, khoản 3, Điều 8, Thông tư số 04/2014/TTLTBVHTTDL-BNV.
Điều 9. Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết hồ sơ xin giao
đất, cấp giấy CNQSD đất cho cơ sở tôn giáo
1.Trách nhiệm của S X y dựng:
ơ s tôn giáo, cơ s tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam th ng
cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được UBND cấp tỉnh đưa vào danh m c kiểm kê di
tích của địa phương có nhu cầu được giao đất để x y dựng, m r ng th có văn bản
đề nghị UBND tỉnh giới thiệu địa điểm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày
11/01/2016 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành đồng gửi S X y dựng. S
X y dựng có trách nhiệm chủ tr tổ chức lấy ý kiến các s ngành, địa phương có liên
quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, báo cáo UBND tỉnh giới thiệu địa điểm theo quy định
của pháp luật về x y dựng.
2. Trách nhiệm của S Tài nguyên và Môi trường:
a) S Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hướng dẫn đại diện cơ s tôn
giáo, tín ngưỡng hoàn thiện hồ sơ giao đất x y dựng, m r ng cơ s tôn giáo, tín
ngưỡng theo quy định của Luật đất đai năm 2013, các văn bản pháp luật liên quan
và b thủ t c hành chính được hủ tịch UBND tỉnh công bố.
b) S Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ tr phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh cấp giấy NQSD đất cho những cơ s tôn
giáo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; trực tiếp bàn giao giấy NQSD đất
đến đại diện cơ s tôn giáo và thông báo cho S N i v biết, tổng hợp.
3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện chỉ đạo ph ng chuyên môn theo dõi
biến đ ng đất đai liên quan đến tôn giáo.
a) Chủ đ ng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử d ng đất tôn giáo đáp ứng
nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, cá nh n tôn giáo.
b) Khi nhận được hồ sơ xin giao đất cho cơ s tôn giáo, UBND cấp huyện có
trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thu c phối hợp với y ban nh n
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d n cấp xã xem xét căn cứ nhu cầu sử d ng đất; quy hoạch sử d ng đất của địa
phương, có tờ tr nh báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy
định tại b thủ t c hành chính của UBND tỉnh; thực hiện công tác thu hồi đất giao
cho cơ s tôn giáo khi có chủ trương của Tỉnh ủy, y ban nh n d n tỉnh.
c) Tiếp nhận hồ sơ xin giao đất và giải quyết theo thẩm quyền đối với cơ s tín
ngưỡng không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam th ng cảnh đã được xếp hạng
hoặc đã được y ban nh n d n cấp tỉnh đưa vào danh m c kiểm kê di tích của địa
phương.
4. Văn ph ng UBND tỉnh:
ó trách nhiệm chủ tr theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các ý kiến
chỉ đạo của UBND tỉnh trong giải quyết n i dung liên quan đến đất đai tín ngưỡng,
tôn giáo thu c thẩm quyền UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo yêu cầu; Rà soát thủ
t c hồ sơ của các ngành, đơn vị liên quan đến lĩnh vực đất đai tín ngưỡng, tôn giáo
thu c thẩm quyền UBND tỉnh, tr nh cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo
quy định.
5. S N i v :
ó trách nhiệm chủ đ ng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan n m
t nh h nh, t m tư nguyện vọng của tổ chức tôn giáo có đơn xin giao đất, tiến đ giải
quyết n i dung liên quan đến nhà đất tôn giáo. Phối hợp với Văn ph ng UBND tỉnh
kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, đôn đốc, nh c nh các cơ
quan, đơn vị chậm tiến đ , thời gian theo quy định hoặc kéo dài thời gian xem xét
giải quyết g y bức xúc cho tổ chức, cá nh n tôn giáo.
6. S Văn hóa Thể thao và Du lịch:
ó trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình
tham mưu đề xuất giúp UBND tỉnh giải quyết đơn xin giao đất của cơ s tôn giáo,
cơ s tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam th ng cảnh đã được xếp hạng
hoặc đã được UBND cấp tỉnh đưa vào danh m c kiểm kê di tích của địa phương.
Điều 10. Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết hồ sơ cấp giấy phép
phòng cháy, chữa cháy các công trình tín ngƣỡng, tôn giáo
1. ông an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan ảnh sát Ph ng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu h chủ tr tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép ph ng
cháy, chữa cháy cho cơ s tín ngưỡng, cơ s tôn giáo đảm bảo thời gian giải quyết
theo quy định.
2. S N i v và các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với
ông an tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận đ ng tổ chức tôn giáo, cơ s tín
ngưỡng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ph ng cháy, chữa
cháy.
Điều 11. Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép
xây dựng công trình tín ngƣỡng, tôn giáo
1. Trước khi hoàn thiện hồ sơ cấp phép x y dựng công tr nh tôn giáo, tín
ngưỡng, chủ đầu tư phải thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc công tr nh
theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh; tổ chức
lập, thẩm định thiết kế x y dựng theo quy định của pháp luật về x y dựng.
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2. Sau khi có thiết kế x y dựng được thẩm định, phê duyệt theo quy định của
pháp luật về x y dựng, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép x y dựng
theo quy định của pháp luật về x y dựng và b thủ t c hành chính đã được công bố.
3. S X y dựng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận và thẩm
định hồ sơ cấp phép đối với các công tr nh tôn giáo, công tr nh tín ngưỡng được
xếp hạng di tích. UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận và cấp giấy phép x y
dựng công tr nh tín ngưỡng, công tr nh ph trợ thu c cơ s tín ngưỡng, cơ s tôn
giáo (trừ các công tr nh ph trợ của cơ s tín ngưỡng, cơ s tôn giáo đã được xếp
hạng di tích) theo quy định của pháp luật và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND
ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh.
Điều 12. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý ho t động y tế, giáo dục,
bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đ o, d y nghề của tổ chức, cá nhân tôn giáo
1. Trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt đ ng y tế
S Y tế giúp UBND tỉnh quản lý các hoạt đ ng y tế có liên quan đến tổ
chức, cá nh n tôn giáo; chủ tr tiếp nhận, phối hợp xem xét giải quyết hoặc tham
mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các đề nghị của tổ chức, cá nh n tôn giáo khi
tham gia các hoạt đ ng y tế, m ph ng khám, chữa bệnh theo quy định của pháp
luật;
2. Trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt đ ng giáo d c
S
iáo d c và Đào tạo giúp UBND tỉnh quản lý các hoạt đ ng giáo d c có
liên quan đến tổ chức, cá nh n tôn giáo; chủ tr tiếp nhận, phối hợp xem xét giải
quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các đề nghị của tổ chức, cá nh n
tôn giáo khi tham gia các hoạt đ ng giáo d c, việc tổ chức đào tạo tại các cơ s giáo
d c mầm non và giáo d c phổ thông ngoài công lập có liên quan đến tôn giáo theo
quy định của pháp luật;
3. Trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt đ ng bảo trợ xã h i, từ thiện, nh n
đạo, dạy nghề
S Lao đ ng thương binh và xã h i giúp UBND tỉnh quản lý các hoạt đ ng
của ngành Lao đ ng thương binh và xã h i có liên quan đến tổ chức, cá nh n tôn giáo;
chủ tr tiếp nhận, phối hợp xem xét giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền
giải quyết các đề nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo khi tham gia các hoạt đ ng bảo
trợ xã h i, từ thiện, nh n đạo, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
4. S Y tế, S
iáo d c và Đào tạo, S Lao đ ng thương binh và xã h i tạo
điều kiện cho các tổ chức, cá nh n tôn giáo tham gia các hoạt đ ng y tế, giáo d c,
bảo trợ xã h i, từ thiện, nh n đạo, dạy nghề theo quy định của pháp luật; có trách
nhiệm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ tham gia hoạt đ ng nêu trên của tổ chức,
cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh với S N i v để tổng hợp báo cáo cấp trên theo
quy định.
Điều 13. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý hoạt động tôn giáo có yếu
tố nước ngoài
1. S N i v có trách nhiệm chủ tr , phối hợp với các ngành, đơn vị liên
quan xem xét hồ sơ tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết những n i dung thu c
thẩm quyền về sinh hoạt, hoạt đ ng tôn giáo có yếu tố nước ngoài quy định tại
Điều 47, 48 Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm: xem xét chấp thuận sinh hoạt tôn giáo
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tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; xem
xét chấp thuận đề nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thu c về việc
mời tổ chức, cá nh n nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt đ ng tôn
giáo, hoạt đ ng quan hệ quốc tế về tôn giáo trong phạm vi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
xem xét chấp thuận đề nghị của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt đ ng
tôn giáo mời chức s c, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo trong phạm
vi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Hàng năm S N i v có trách nhiệm chủ tr phối hợp với ông an tỉnh, S
Ngoại v , S Lao đ ng thương binh và xã h i, Ban quản lý các khu công nghiệp và
các đơn vị liên quan thống kê số lượng người nước ngoài là tín đồ các tôn giáo đang
sinh sống, làm việc hợp pháp trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người
nước ngoài là tín đồ các tôn giáo được sinh hoạt, hoạt đ ng tôn giáo theo quy định
của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin n i
dung liên quan về hoạt đ ng có yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan quản lý
nhà nước về tôn giáo Trung ương.
Điều 14. Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết các vụ việc đơn thư,
khiếu nại, tố cáo liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; nhà
đất liên quan đến tôn giáo.
1. S N i v có trách nhiệm chủ tr tiếp nhận giải quyết hoặc phối hợp với các
ngành, đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết v việc tôn giáo phát
sinh, đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến sinh hoạt, hoạt đ ng tín ngưỡng, tôn
giáo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của S N i v tại khoản 1, Điều 7 của Quy
định này;
2. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ tr giúp UBND tỉnh
tiếp nhận giải quyết hoặc phối hợp với S N i v , các ngành, đơn vị liên quan tham
mưu giúp UBND tỉnh giải quyết v việc phát sinh, đơn thư, khiếu nại, tố cáo về
sinh hoạt, hoạt đ ng tín ngưỡng trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của S Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tại khoản 1, Điều 8 của Quy định này và các n i dung liên
quan đến pháp luật về di sản văn hóa;
3. S Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ tr giúp UBND tỉnh tiếp
nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về nhà đất liên quan đến tôn giáo.
Trường hợp cần phối hợp với các cơ quan liên quan, S Tài nguyên và Môi trường
có thể trao đổi bằng văn bản hoặc tổ chức h i nghị xin ý kiến trước khi trả lời tổ
chức, cá nh n tôn giáo hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định với trường
hợp vượt quá thẩm quyền.
4. UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm chủ tr tiếp nhận giải
quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu giải quyết v việc tôn giáo, tín ngưỡng phát
sinh, đơn thư, khiếu nại, tố cáo về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi, trách nhiệm,
thẩm quyền quản lý của địa phương.
5. UBND cấp huyện, các ngành, đơn vị liên quan cần thường xuyên trao đổi
thông tin, phối hợp chặt chẽ, tạo sự thống nhất, khách quan khi giải quyết các v
việc liên quan đến tôn giáo, tránh việc từng ngành, đơn vị chỉ đạo, xử lý, giải quyết
v việc theo hướng khác nhau, dẫn đến v việc ngày càng phức tạp, kéo dài khó
giải quyết.
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Điều 15. Trách nhiệm phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về
sinh hoạt, hoạt động, đất đai, xây dựng, phòng chống cháy nổ, y tế, giáo dục, bảo
trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề, quản lý di tích liên quan đến tín ngưỡng,
tôn giáo
1. Thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
S N i v có trách nhiệm chủ tr , phối hợp với cơ quan liên quan và UBND
cấp huyện giúp UBND tỉnh x y dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành
chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đề xuất xử lý theo quy định đối với
cán b , công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công v
và tổ chức, cá nh n có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi
d ng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật;
2. Thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của Luật Di sản văn hóa.
S Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ tr , phối hợp với S N i
v , UBND cấp huyện giúp UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy
định của Luật Di sản văn hóa tại cơ s tín ngưỡng, cơ s tôn giáo là là di tích lịch
sử - văn hóa, danh lam th ng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được y ban nh n
d n tỉnh đưa vào danh m c kiểm kê di tích của địa phương.
3. ác cơ quan quản lý đất đai, x y dựng, ph ng cháy chữa cháy, y tế, giáo
d c, lao đ ng thương binh và xã h i có trách nhiệm chủ tr thanh tra, kiểm tra, xử
lý vi phạm theo lĩnh vực quản lý có liên quan tới cơ s tín ngưỡng, tôn giáo, tổ
chức tôn giáo, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và
các ngành, đơn vị liên quan cùng cấp để thống nhất phương án hướng dẫn giải
quyết hoặc xử lý vi phạm theo quy định đảm bảo ổn định t nh h nh.
Điều 16. Trách nhiệm phối hợp trong việc đảm bảo kinh phí triển khai,
thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc về tín ngƣỡng, tôn giáo.
1. ăn cứ nhiệm v được giao, các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà
nước về tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm x y dựng dự toán kinh phí hàng năm
ph c v công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của
pháp luật; dự toán kinh phí bổ sung khi có nhiệm v mới phát sinh theo yêu cầu kế
hoạch công tác, gửi S Tài chính thẩm định tr nh UBND tỉnh xem xét, quyết định;
tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh phí đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng
quy định của pháp luật.
2. S Tài chính có trách nhiệm chủ tr phối hợp S Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan
liên quan giúp UBND tỉnh xem xét thẩm định kinh phí, tổng hợp vào dự toán hàng năm
của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh, tr nh HĐND tỉnh theo quy định của Luật
ngân sách.
Chƣơng III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Chế độ báo cáo
1. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, các ngành,
đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả những n i dung đã thực hiện theo
Quy định này về S N i v để tổng hợp t nh h nh, kết quả công tác quản lý nhà nước
về tín ngưỡng, tôn giáo, nhà đất và các lĩnh vực khác liên quan đến tôn giáo báo cáo
cấp có thẩm quyền.
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2. UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện chế đ báo cáo định kỳ (hàng
tháng, hàng quý), báo cáo đ t xuất t nh h nh tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả thực
hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo về S N i v tổng hợp báo
cáo theo quy định.
3. UBND cấp xã thực hiện chế đ báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý),
báo cáo đ t xuất t nh h nh tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả thực hiện công tác quản
lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn về UBND cấp huyện.
Điều 18. Điều khoản thi hành
1. ác S , Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã,
phường, thị trấn có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm v được ph n công có
trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy định này.
2. Văn ph ng UBND tỉnh chủ tr phối hợp với S N i v theo dõi giúp
UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện các n i dung
theo Quy định này; S N i v chủ đ ng phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan
n m t nh h nh, trao đổi với Văn ph ng UBND tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất
UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nh c nh các cơ quan, đơn vị thực
hiện nghiêm túc trách nhiệm phối hợp, đảm bảo tiến đ , thời gian theo quy định.
3. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã h i tăng cường
phối hợp với S N i v trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo d c pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo và giám sát thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín
ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo Quy định này.
4. iao S N i v hàng năm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây
dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định này tr nh UBND tỉnh phê duyệt. Trong quá
tr nh triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng m c, Thủ trư ng các cơ quan,
đơn vị, tổ chức và cá nh n có liên quan kịp thời phản ánh về y ban nh n d n tỉnh
(thông qua S N i v ) để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Trì
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