
  

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

THÀNH PHỐ CẦN THƠ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 2053/UBND-KGVX                        Cần Thơ, ngày 26 tháng 5  năm 2016 
V/v ủy quyền thực hiện thủ tục 

hành chính liên quan nhân sự 

bầu cử, suy cử của tổ chức tôn 

giáo có phạm vi hoạt động trong 

một quận, huyện  

 

 

 

Kính gửi:   

- Giám đốc Sở Nội vụ;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.   

       

Xét Tờ trình số 328/TTr-SNV ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc 

Sở Nội vụ về việc thực hiện các thủ tục hành chính  đăng ký nhân sự bầu cử, suy 

cử trong các tổ chức tôn giáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến 

như sau: 

1. Thống nhất đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ về việc ủy quyền cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện thủ tục tiếp nhận đăng ký nhân sự 

bầu cử, suy cử cho tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động tại một quận, huyện 

theo nội dung Tờ trình số 328/TTr-SNV ngày 24 tháng 5 năm 2016 trên. 

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Tôn giáo thành phố hướng dẫn 

các tổ chức tôn giáo và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn tiếp nhận giải quyết việc đăng ký nhân sự bầu cử, suy 

cử của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                             CHỦ TỊCH 
- UBND TP (1AB);  

- Như trên;                  

- Ban Tôn giáo; 

- VP.UBND TP (3C); 

- Lưu: VT,TP 

 

 

                                                    Võ Thành Thống 
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