
 

 

 

 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:             /SNV-TG 

V/v góp ý đối với dự thảo 

Quyết định ban hành Quy chế 

phối hợp công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày     tháng 10 năm 2021 

              Kính gửi:  

- Ban Tôn giáo Chính phủ; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

(để đăng tải). 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu xây dựng Quyết định ban hành 

Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng gửi dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết 

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

giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương xem xét, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước 

ngày 14 tháng 11 năm 2021 để Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.  

(gửi kèm Công văn: dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định ban hành Quy 

chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao 

Bằng, địa chỉ: https://www.caobang.gov.vn/, tại mục: Lấy ý kiến góp ý vào dự 

thảo văn bản và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: 

https://sonoivu.caobang.gov.vn/", tại mục: Góp ý dự thảo văn bản). 

https://www.caobang.gov.vn/
https://sonoivu.caobang.gov.vn/
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Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trang TTĐT Sở Nội vụ (đăng tải); 

- Lưu: VT, BTG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Định 
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