
 

 

 

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

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Số:          /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày       tháng 3  năm 2022 

V/v tổ chức Đại hội Đại 

biểu Phật giáo tỉnh  

nhiệm kỳ 2022-2027 

 

  

 

                           Kính gửi: 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế,  Văn hóa, Thể thao    

  và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến chương của GHPG Việt Nam 

và hướng dẫn, triển khai của Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Ban Trị sự 

GHPG Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-

2027. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2022, địa điểm tổ chức tại 

Trung Tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Ninh Thuận. 

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tổ chức thành 

công Đại hội; đồng thời động viên chức sắc, chức việc và tín đồ Phật tử trong 

tỉnh tiếp tục tham gia xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo đường hướng 

yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở ngành, địa 

phương có liên quan triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở ngành chức năng, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố: 

- Hướng dẫn Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh thực hiện các thủ tục tổ 

chức Đại hội và đăng ký người được bổ nhiệm bầu cử, suy cử làm chức việc 

theo đúng quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống  dịch Covid-19 trong thời tổ chức Đại 

hội theo quy định. 

- Trên cơ sở đề nghị của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, tham mưu Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hình thức hỗ trợ và khen thưởng kịp thời nhằm ghi 

nhận, động viên, biểu dương tổ chức Phật giáo, các chức sắc, chức việc, tín đồ 

Phật tử tiêu biểu có nhiều đóng góp cho địa phương.  

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Trị sự GHPG Việt 

Nam căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu đề 

xuất hỗ trợ kinh phí để Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đảm 

bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.  
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3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ban Trị sự GHPG Việt 

Nam tỉnh việc trang trí băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ và treo cờ Tổ quốc, cờ 

Phật giáo nhân dịp tổ chức Đại hội theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và 

Truyền hình, Báo Ninh Thuận hỗ trợ Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh trong 

việc tuyên truyền về Đại hội theo quy định.  

5. Sở Y tế chỉ đạo đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Ban Trị sự 

GHPG Việt Nam tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong thời gian tổ chức Đại hội theo quy định.  

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời 

gian Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội tại địa phương. 

Giao Sở Nội vụ theo dõi quá trình thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện để 

xem xét, chỉ đạo kịp thời./. 
 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Ban Tôn giáo Chính phủ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban Dân vận tỉnh ủy; 

- Đài PT&TH, Báo Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT,VXNV. NY 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 Nguyễn Long Biên 
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