
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

Số:            /BC- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hồng Phong, ngày            tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng hoạt động đốt vàng mã tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín 

ngưỡng, trên địa bàn xã Hồng Phong

Thực hiện Công văn số: 813 /SNV-TG, ngày 26 tháng 9 năm 2022, của Sơ Nội vụ 
tỉnh Hải Dương. V/v báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động đốt vàng mã tại các cơ sở 
tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo chỉ đạo của Phòng Nội vụ huyện 
Ninh Giang. 

Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phong Báo cáo về tình hình thực trạng hoạt động đốt 
vàng mã tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, trên địa bàn xã Hồng Phong như sau. 

1. Thực trạng đốt vàng mã tại tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng: 
Trên địa bàn xã có tổng số 09 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó: Chùa 05 gồm 

ngôi; Chùa Đại Bi thôn Bồ Dương, Chùa Kim Liên thôn Bồ Dương, Chùa Hội Am thôn 
Đồng Hội, chùa Đại Giác thôn Động Trạch, chùa Phúc Quang thôn Quang Rực, có 03 
đình, 01 miếu gồm; đình Đông thôn Bồ Dương (được nhà nước công nhận là di tích Lịch 
sử văn hóa quốc gia), Miếu Cách thôn Bồ Dương, Đình Làng thôn Động Trạch, Đình 
Làng thôn Quang Rực. 

Nhà thờ có 21 trong đó: Nhà thờ Họ có 15 Nhà thờ. Có 05 nhà thờ họ đã có giấy 
chứng nhận QSDĐ riêng còn lại nằm trên đất cá nhân hộ gia đình; Nhà thờ tư gia có 05 
nhà thờ.

Trên địa bàn xã có tổng số 09 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó: Chùa 05 gồm 
ngôi; Chùa Đại Bi thôn Bồ Dương, Chùa Kim Liên thôn Bồ Dương, Chùa Hội Am thôn 
Đồng Hội, chùa Đại Giác thôn Động Trạch, chùa Phúc Quang thôn Quang Rực, có 03 
đình, 01 miếu gồm; đình Đông thôn Bồ Dương (được nhà nước công nhận là di tích Lịch 
sử văn hóa quốc gia), Miếu Cách thôn Bồ Dương, Đình Làng thôn Động Trạch, Đình 
Làng thôn Quang Rực.

Công giáo: 01 Công giáo, có trên 30 hộ gia đình với 150 nhân khẩu. 
2. Thực trạng sản xuất, buôn bán vàng mã tại địa phương: 
Qua thống kê trên địa bàn xã hiện tại có 07 cá nhân, hộ gia đình làm vàng mã, 07 

cá nhân hộ gia đình bán hàng mã, 20 cá nhân hộ gia đình bán vàng mã kèm với mặt hàng 
khác.

Thực trạng đốt vàng mã tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tại địa phương 
(địa điểm, tần suất, đối tượng tham gia, hành động, trách nhiệm của người đứng đầu cơ 



sở tín ngưỡng, tôn giáo). Tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo đều có người đại diện 
quản lý và người Trụ trì; trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, người đại diện và người 
Trụ trì các cơ sở thờ tự và nhân dân luôn có ý thực trách nhiệm trong việc hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo; theo thông lệ chỉ vào ngày 01 và ngày 15 hằng tháng và dịp Lễ, Tết 
mới mở cửa, việc mở cửa thường lệ từ 06 giờ đến 17 chiều trong 2 ngày, Ban quản lý và 
người Trụ trì giúp việc tiến hành làm Lễ dâng hương với phương thức tổ chức Lễ dâng 
hương gọn nhẹ trong nội bộ, đối với các phật tử và các tầng lớp nhân dân tùy tâm của 
mỗi cá nhân, gia đình đến làm Lễ dâng hương, khi làm Lễ dâng hương chỉ sử dụng đơn 
thuần một chút tờ tiền, đinh đỏ mang tính chất lòng thành, không phô trương đốt hóa các 
loại mang tính chất hàng mã, mê tín, dị đoan, ( Đặc biệt trong nhiều năm nay có 09 cơ 
sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo về cơ bản không thực hiện việc hóa vàng mã tại cơ sở tôn 
giáo). 

Nhìn chung qua theo dõi nắm bắt và sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự 
giám sát của MTTQ và các Ban ngành đoàn thể, của các tiểu ban quản lý di tích thôn, 
khu dân cư và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, các cơ sở thờ tự thực hiện tốt 
quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
tại các cơ sở thờ tự và nhân dân luôn có ý thức trách nhiệm trong việc hoạt động tín 
ngưỡng. Từ việc nhận thức của các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn xã, các cơ sở tín 
ngưỡng rất hạn chế sử dụng đốt vàng mã tại cơ sở tín ngưỡng, khi sử dụng chỉ là một 
chút (gọi tiền, đinh đỏ mang tính chất phong tục khi làm Lễ,), hàng mã hầu như không 
sử dụng. 

3. Đánh giá tác động của việc lạm dụng đốt vàng mã tại các cơ sở tín ngưỡng, 
cơ sở tôn giáo: 

Tác động tích cực: Việc đốt vàng mã là một thói quen theo phong tục, tín ngưỡng 
từ xa xưa của người Việt Nam (nói chung). Thực hiện Nghị định 75/2010/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 12/7/2010 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn 
hoá, được quy định tại Điều 18 quy định , khoản 1, điểm c; vi phạm các quy định về nếp 
sống văn hoá đốt đồ mã tại nơi tổ chức Lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, nơi công cộng 
khác; phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi; 
đồng thời theo Thông tư 4/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hoá, Thể 
thao & Du lịch “Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội” cũng nêu rõ: “Cấm rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên 
đường đưa tang” và khuyến khích “Không rắc vàng mã trên đường đưa tang”…. đã có 
sự tác động tích cực vào các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và người dân; trên thực tế địa 
bàn xã có 9 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 

Nhìn chung các cơ sở chấp hành và thực hiện khá tốt trong việc sử dụng vàng mã; 
đặc biệt những năm gần đây các cơ sở Đình, chùa, các cơ sở này người Trụ trì và ban 
giúp việc đã chấp hành thực hiện không sử dụng đốt, hóa vàng mã tại cơ sở thờ tự, ngoài 



việc không sử dụng mà còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội (phật tử), động 
viên các tầng lớp nhân dân tiến tới việc không đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự tín 
ngưỡng. 

Tác động tiêu cực: Với quan niệm của một số ít người cho rằng “ Trần sao, âm 
vậy”, để đẩy lùi triệt để việc đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, là một việc khó 
cần phải có sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, Mặt trận 
Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể, sự đồng thuận từ Ban quản lý các cơ sở thờ tín 
ngưỡng về việc sử dụng vàng, mã để tuyền truyền vận động nhân dân khi đi Lễ; , Miếu, 
Chùa, ... với lòng thành tâm làm Lễ dâng hương, hoa, không lên sử dụng đốt hóa vàng, 
mã mang tính chất mê tín. 

4. Tác động của hoạt động đốt vàng mã tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đối 
với môi trường: 

Việc sử dụng đốt vàng, mã nhiều sẽ gây ra lãng phí, ảnh hưởng gây ô nhiễm môi 
trường tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, có thể sẽ xảy ra hỏa hoạn hậu quả đáng tiếc tại nơi 
thờ tự, việc sử dụng đốt nhiều vàng, mã phần nào làm mất đi ý nghĩa, nét đẹp của các lễ 
hội và nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam. 

Thực tế trên địa bàn xã có 01 đình Đông thôn Bồ Dương (được nhà nước công 
nhận là di tích Lịch sử văn hóa quốc gia), hoạt động Lễ hội như sau. 
STT Tên 

hoạt 
động Lễ 

hội

Nội 
dung

Quy mô Thời 
gian

Địa điểm Ghi chú

01 Lễ Hội 
Đình 
Đông 

Lễ Hội 
truyền 
thống

UBND xã thành 
lập Ban tổ chức 
cấp xã: các tầng 
lớp nhân dân trên 
địa bàn

2 ngày Tại Đình 
Đông thôn 
Bồ Dương

Tổ chức 3 
năm 01 lần 
vào ngày 13/3 
Âm lịch

Trong quá trình thực hiện Lễ hội Ủy ban nhân dân xã là cơ quan chủ quản việc tổ 
chức Lễ hội, cùng với Ban quản lý đình, thời gian tổ chức Lễ hội 02 ngày và 03 năm 
một lần tổ chức từ trước đến nay việc tổ chức Lễ hội đều gọn nhẹ; năm 2020-2021 do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19, lên không tổ chức Lễ hội, chỉ tổ chức dâng hương 
nhưng phải đảm bảo dãn cách theo thời điểm dịch Cvid – 19 theo quy định. Đối với Ban 
tổ chức và Ban quản lý không thực hiện việc đốt vàng, mã; đối với nhân dân đến làm Lễ 
dâng hương chỉ có một chút tờ tiền và hương hoa. Đối với các cơ sở tín ngưỡng khác 
trên địa bàn xã, nhìn chung đều không thực hiện việc đốt vàng, mã tại cơ sở thờ tự mang 
tính chất mê tín. 

 5. Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động và quản lý nhà nước đối với 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và đốt vàng mã tại địa phương: 



Thực hiện Nghị định 75/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/7/2010 về quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá; Thông tư 4/2011/TT-BVHTTDL 
ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch “Quy định về việc thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” cũng nêu rõ: “Cấm rải tiền Việt Nam 
và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang” và khuyến khích “Không rắc vàng 
mã trên đường đưa tang”…. Đảng ủy xã Hồng Phong đã ban hành Nghị Quyết về việc 
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Sau khi có Nghị quyết 
của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện ban hành Quy chế thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và quản lý nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân 
trên địa bàn toàn xã, đã có sự tác động tích cực đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và 
tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

Trên địa bàn xã có 07 cơ sở cá nhân sản xuất vàng mã với quy mô nhỏ , qua theo 
dõi nắm bắt cơ sở sản xuất cơ bản đảm bảo an toàn, đảm bảo công tác vệ sinh môi 
trường. 

6. Dự báo tình hình và đề xuất giải pháp, kiến nghị: 
Trên thực tế các cơ sở thơ tự tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã việc sử dựng đốt 

vàng mã rất hạn chế, không sử dụng mang tính chất lạm dụng việc đốt nhiều vàng mã 
mang tính chất mê tín để cầu ước những điều không phù hợp với đạo lý; bằng hình thức 
mua vàng mã, đốt hóa. Tuy nhiên trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp 
tục lãnh đạo, chỉ đạo, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các Ban ngành đoàn thể từ xã 
đến thôn tiếp tục tăng cường công tác, theo dõi giám sát các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 
trên địa bàn, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động, giải thích, nâng cao nhận thức 
của cơ sở sản xuất, người bán vàng mã, người dân về ý nghĩa, mục đích của việc đốt 
vàng mã; làm thay đổi việc đốt vàng, mã bằng việc làm khi Đình, Chùa….thành tâm 
dâng Lễ hương, hoa. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động đốt vàng mã tại các cơ sở tôn 
giáo, tín ngưỡng, trên địa bàn xã Hồng Phong./. 
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang; 
- TT Đảng uỷ; 
TT HĐND xã; - TT UBMTTQ xã;
 - Lãnh đạo UBND xã; 
- Cán bộ, công chức; 
- Bí thư các CB; Trưởng thôn; 
- Các cơ tín ngưỡng, tôn giáo; 
- Lưu VP UBND xã.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hiến
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