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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo
trực thuộc Sở Nội vụ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2753/Qð-CTUBND
ngày 16/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
ðiều 1. Vị trí, chức năng
Ban Tôn giáo là tổ chức hành chính tương ñương Chi cục trực thuộc Sở Nội vụ,
có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Ban Tôn giáo có chức năng tham mưu, giúp Giám ñốc Sở Nội vụ thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo do UBND tỉnh giao và
theo quy ñịnh của pháp luật.
Ban Tôn giáo chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở
Nội vụ, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ
của Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu, giúp Giám ñốc Sở Nội vụ dự thảo các quyết ñịnh, chỉ thị, kế
hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các ñề án, dự án, chương trình trên lĩnh vực
công tác tôn giáo ñể Giám ñốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi ñược ban
hành;
2. Giúp Giám ñốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ
trương của ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn
giáo trên ñịa bàn tỉnh; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về tôn giáo;
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ñể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà

