UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NỘI VỤ

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

Số: 239 /TB-SNV

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam; địa chỉ: 224 Phan Đăng
Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số biên nhận: 000.00.34.H48-200729-001
Người nộp hồ sơ: Bà Đinh Thị Rất; địa chỉ: Thôn Làng Rí, xã Sơn Giang,
huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: 0367569044
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
(Hội thánh Cơ đốc Phục lâm Sơn Giang).
Qua thẩm tra, xác minh hồ sơ nêu trên, đối chiếu theo quy định tại Điều 28,
Điều 29 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Sở Nội vụ nhận thấy hồ sơ chưa đủ điều kiện để
được giải quyết việc đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Hội thánh Cơ
đốc Phục lâm Sơn Giang).
Mời ông/bà đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận
hồ sơ và Trả kết quả để nhận lại hồ sơ.
Ông/bà có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được giải quyết thủ tục
hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. /.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ
phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả)
Nơi nhận:
- Tổ chức/cá nhân;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- UBND huyện Sơn Hà;
- UBND xã Sơn Giang;
- Ban Đại diện Giáo hội CĐPLVN;
- Giám đốc Sở Nội vụ;
- Lưu: BTG, VT.
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