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Quảng Ngãi, ngày£ ( tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
v ề việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Giáo hội Báp - tít Việt Nam, địa chỉ: A l l , KDC Bách Khoa,
Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số biên nhạn: SNV0331900001
Người nộp ho sơ: Ồng Tô Đỉnh Mỹ, địa chỉ: Thôn Xuân Yên, xã Bình
Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: 0385881822
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy
cử làm chức việc đối với các trường họp quy định tại khoản 2, Điều 34 của Luật
tín ngưỡng, tôn giáo.
Qua thẩm tra, xác minh hồ sơ nêu trên, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi nhận
thấy hồ sơ không đủ điều kiện để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, căn cứ theo quy định tại: Khoản 2, Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn
giáo thì Giáo hội Báp - tít Việt Nam {tổ chức tôn giảo) đăng ký với Sở Nội vụ
tỉnh Quảng Ngãi {cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tồn giáo cấp tỉnh nơi chức
việc cư trú và hoạt động tôn giáo) người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm
chức việc. Trong bản đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức
việc (Mấu B I9) của Giáo hội Báp - tít Việt Nam, phẩm vị trước và sau khi được
bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của ông Trần Thanh Lâm là Mục sư nhiệm chức, các
ông: Lê Văn Đôn, Võ Đức Quang, Đinh Rắp, Nguyễn Văn c ầ n là Truyền đạo.
Tuy nhiên, đối với phẩm vị của 05 người có tên nêu trên, Giáo hội Báp - tít Việt
Nam chưa thông báo đến Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Điều 33
Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
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 chỉnh
công/BỘ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả)
Nơi nhận:
- Giáo hội Báp - tít Việt Nam;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- Giám đốc Sở Nội vụ;
- Lưu:VT, BTG (5).
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