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BỘ NỘI VỤ 

 

        Số:           /BNV-TGCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v cấp Giấy chứng nhận  

quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo 
Hà Nội, ngày     tháng 02  năm 2020 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 

Sau khi Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo được ban hành, Bộ Nội vụ và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 1646/TTLT-

TCĐC-TGCP, ngày 30/10/2000 về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất trên diện tích đất cơ sở tôn giáo đang sử dụng. Tuy nhiên trong thời 

gian qua, việc giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai tôn giáo nói chung 

và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo nói riêng 

còn chậm, nhiều vụ việc khiếu kiện, khiếu nại về đất đai có nguồn gốc tôn giáo 

gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương.   

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo 68 

Trung ương (tại báo cáo số 01-BC/BCĐ ngày 31/01/2020) để ổn định tình hình 

tín ngưỡng, tôn giáo trên cả nước, một trong những nội dung cần quan tâm là xử 

lý những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo, phấn đấu hoàn thành trong 

năm 2021. Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung công tác sau:  

1. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng, thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước về đất đai, xây dựng; rà soát tổng hợp cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, đánh giá rõ nguyên nhân, vướng mắc, có giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không để xảy ra việc lấn chiếm, 

sang nhượng, mở rộng khuôn viên cơ sở thờ tự trái phép; tăng cường hiệu lực 

quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa phương, hoàn thành việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo trong năm 2021.  

2. Đối với các cơ sở tôn giáo mà chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chưa 

phối hợp làm thủ tục, hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề 

nghị Ủy ban nhân dân phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chỉ đạo 

các cơ quan chức năng địa phương như: Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Công 

an và Ban Tôn giáo tăng cường công tác vận động thuyết phục, hướng dẫn chức 

sắc tôn giáo kê khai, đăng ký cung cấp hồ sơ, tài liệu, rà soát diện tích, hiện 

trạng đất đai liên quan đến cơ sở thờ tự để tạo đồng thuận với chủ trương chung 

của chính quyền để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.  
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3. Quan tâm nghiên cứu giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tôn 

giáo về đất đai trên cơ sở quy định của pháp luật và quy hoạch sử dụng đất của 

địa phương, đảm bảo công bằng giữa các tôn giáo. Chấn chỉnh và quản lý chặt 

chẽ trong việc giao đất cho các doanh nghiệp triển khai dự án du lịch văn hóa 

tâm linh liên quan tôn giáo.  

4. Thu thập, củng cố chặt chẽ hồ sơ, chứng cứ số chức sắc tôn giáo không 

hợp tác, chống đối, để có giải pháp vận động tranh thủ cá biệt và xử lý kịp thời 

các đối tượng lợi dụng những vấn đề về đất đai để lôi kéo, kích động quần 

chúng tín đồ khiếu kiện, đòi lại đất đai liên quan đến tôn giáo gây phức tạp về an 

ninh trật tự.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời thông tin về Bộ Nội vụ (qua Ban 

Tôn giáo Chính phủ) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 68 Trung ương và Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Đ/c Trương Hòa Bình,  

  Phó TTg thường trực Chính phủ (để b/c); 

- Đ/c Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung 

  ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 68 Trung ương (để b/c); 

- Đ/c Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp); 

- Ban Tôn giáo (SNV) các tỉnh, thành phố trực 

  thuộc Trung ương; Ban Dân tộc và Tôn giáo 

  các tỉnh: Hà Giang, Bạc Liêu; 

- Lưu: VT, TGCP (04). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thừa 
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