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       Kính gửi:  

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 60/SNV-TNTG ngày 13/01/2023 của Sở Nội vụ 

về việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban 

nhân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nội vụ huyện 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị 

trấn hướng dẫn đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có nhu cầu cải tạo, nâng cấp, 

xây dựng mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng chuẩn bị, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền có ý kiến về sự cần thiết xây dựng và 

quy mô công trình cũng như cấp giấy phép xây dựng khi có đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị 

trấn hướng dẫn đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có nhu cầu cải tạo, nâng cấp, 

xây dựng mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng (đối với 

xây mới) hoặc có ý kiến bằng văn bản (đối với cải tạo, nâng cấp) theo quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị 

trấn hướng dẫn đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có nhu cầu cải tạo, nâng cấp, 

xây dựng mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Nắm chắc tình hình, nhu cầu xây dựng của cơ sở tôn giáo về cải tạo, 

nâng cấp, xây dựng mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng, công trình phụ trợ 

thuộc cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; kịp thời hướng dẫn, giải quyết những nhu cầu 

trên theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; có biện pháp 

xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến 

xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định. 

- Tuyên truyền, vận động đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tín đồ, phật 

tử, Nhân dân địa phương nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của 
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Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về xây 

dựng liên quan đến công trình tôn giáo, tín ngưỡng; tuyệt đối không để xảy ra 

tình trạng tiến hành xây dựng công trình tôn giáo khi chưa có giấy phép xây 

dựng hoặc thực hiện cải tạo, nâng cấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung và việc cải tạo, nâng 

cấp, xây dựng mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng, công trình phụ trợ thuộc cơ 

sở tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ công tác tôn giáo huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Văn Phúc 
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