
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch  

Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 23/3/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, 

ban, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Y 

tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, Cao Lộc, thành phố Lạng 

Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo, ý kiến của các thành viên dự 

họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết 

luận như sau:  

UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của Sở Nội vụ trong việc nghiên 

cứu, tham mưu đề xuất và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự thảo Quyết 

định được xây dựng khá kỹ lưỡng, đã xác định được các nội dung phối hợp cụ 

thể trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, để dự thảo Quyết 

định bảo đảm chất lượng, có tính khả yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu tối đa ý kiến 

của các thành phần dự họp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện dự thảo 

như sau: 

1. Về dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định. 

1.1. Về việc ban hành văn bản trên theo hình thức “văn bản quy phạm 

pháp luật” hay “văn bản hành chính”: Giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với Sở 

Tư pháp để tham mưu UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định. 

1.2. Thống nhất gộp Chương I và Chương II thành một Chương về Những 

quy định chung, theo đó: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
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+ Khoản 1. Phạm vi điều chỉnh: rà soát, sửa theo hướng “Quy chế này quy 

định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.” 

+ Khoản 2. Đối tượng áp dụng: nghiên cứu trình bày gọn lại theo hướng 

“Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan.” 

- Điều 2. Mục đích phối hợp: xem xét bỏ điều này. Vì việc ban hành Quy 

chế phối hợp để nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành 

liên quan, do đó không cần thiết quy định điều này. 

- Điều 3. Nguyên tắc phối hợp: rà soát, biên tập lại nội dung khoản 1, 2, 3; 

bỏ các khoản 4, 5, 6 của dự thảo. 

- Điều 4. Các nội dung phối hợp 

+ Nghiên cứu chuyển nội dung phối hợp tại khoản 3 (Quản lý cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo, tài sản, các nguồn thu, chi tại sơ sở tín ngưỡng, tôn giáo) 

lồng ghép vào khoản 2 (Quản lý về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo). 

+ Khoản 5. Giải quyết hồ sơ cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy các 

công trình tín ngưỡng, tôn giáo: xem xét không quy định nội dung này vì nội 

dung này trong dự thảo không thể hiện công tác phối hợp, thẩm quyền trực tiếp 

giải quyết thuộc cơ quan Công an. 

+ Khoản 9. Giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

tín ngưỡng, tôn giáo: rà soát, sửa lại thành “Giải quyết các kiến nghị, phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo” để phù hợp với Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

- Điều 5. Hình thức phối hợp: rà soát, biên tập lại nội dung khoản 3, 4, 5, 

6 cho phù hợp; bỏ các khoản 1, 2, 6 của dự thảo. 

1.3. Đối với Chương III. 

- Điều 6. Trách nhiệm chung của các cơ quan, đơn vị: nghiên cứu bỏ điều 

này. 

- Điều 7. Phối hợp trong công tác tuyên truyền …: nghiên cứu, bổ sung 

thêm trách nhiệm phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác 

quản lý nhà nước về xuất bản, in và phát hành ấn phẩm, tài liệu về tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Điều 8. Phối hợp trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo: Bổ sung 

nhiệm vụ phối hợp xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo; rà soát lại các nội dung phối hợp đảm bảo đúng với chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp (Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã). 

- Điều 9, Điều 11: Xem xét bỏ 02 điều này để thống nhất với nội dung 

phối hợp đã có ý kiến tại điều 4 của dự thảo trên. 
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- Đối với Điều 10, 12, 13 của dự thảo: rà soát lại các nội dung phối hợp 

đảm bảo đúng với chức năng, nhiệm vụ của của cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp. 

- Điều 14. Phối hợp trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số: nghiên cứu, chuyển nội dung Điều này về Điều 

8 của dự thảo, để đảm bảo tính thống nhất trong phối hợp quản lý hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo chung trên địa bàn tỉnh. 

- Điều 15. Phối hợp trong hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài: 

nghiên cứu, rà soát quy định trách nhiệm của Sở Ngoại vụ cho phù hợp, đúng 

với chức năng nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ, theo đó sửa theo hướng “Chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan quản lý về hợp tác quốc tế về tín ngưỡng, tôn 

giáo” 

- Điều 16 về Giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến tín ngưỡng, tôn giáo: sửa lại tiêu đề của tên điều thành “Giải quyết các kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo” . 

- Điều 17. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vị phạm …: nghiên cứu, đăt tên điều; 

rà soát, biên tập lại nội dung cho gắn gọn, phù hợp. 

- Điều 18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: sửa lại tên 

điều theo hướng “Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội” 

- Điều 19 về Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy: không quy định (bỏ) điều này 

để phù hợp với chức năng của Ban Dân vân Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực của 

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. 

1.4. Chương IV. Tổ chức thực hiện 

- Điều 20. Chế độ báo cáo: bỏ điều này để phù hợp Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 về Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục 

vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Điều 21. Trách nhiệm thi hành: nghiên cứu, tách điều này thành 02 điều 

(Điều quy định về Trách nhiệm của Sở Nội vụ và Điều quy định về Trách nhiệm 

của các cơ quan có liên quan). 

2. Về Tờ trình của Sở Nội vụ 

- Trên cơ sở kết cầu, nội dung của dự thảo Quyết định ban hành Quy chế, 

yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện Tờ trình để thống nhất nội dung, báo cáo UBND 

tỉnh. 

- Tại khoản 1. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và thực trạng quản lý trên 

địa bàn: nghiên cứu bổ sung một số kết quả, đánh giá việc triển khai, thực hiện 

Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh về ban 

hành Quy chế quản lý hoạt động đền, chùa và các hoạt động tôn giáo, tín 

ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời gian qua. 

- Bổ sung nội dung xin ý kiến UBND tỉnh về việc ban hành văn bản theo 
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hình thức:“văn bản quy phạm pháp luật” hay “văn bản hành chính”. 

Giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo; 

hoàn thiện trước ngày 25/3/2021, trình phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2021 (kỳ 

2). 

UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 
Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV theo GM số 103/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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