
UBND HUYỆN TÂY HÒA 

PHÒNG NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /NV 
V/v góp ý dự thảo 

 các Nghị định của Chính phủ 

  

Tây Hòa, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối); 

- Công an huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 150/BTG-HCTH ngày 24/6/2022 của Ban Tôn 
giáo tỉnh Phú Yên về việc góp ý dự thảo 2 các Nghị định; 

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND huyện góp ý dự thảo các Nghị 
định của Chính phủ, Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, Công an 

huyện, UBND các xã, thị trấn tham gia góp ý nội dung dự thảo các Nghị định 
của Chính phủ, gồm: 

1. Dự thảo Nghị định quy định chi một số điều và biện pháp thi hành 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Dự thảo Nghị định thay thế có 06 chương, 33 điều, 61 biểu mẫu, tăng 8 
Điều so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. 

Lưu ý: Phần nội dung chữ in nghiêng của nội dung dự thảo là nội dung được 
điều chỉnh, bổ sung mới so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. 

2. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh 
vực tín ngưỡng, tôn giáo 

Nội dung dự thảo 02 Nghị định trên được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của UBND huyện tại địa chỉ: https://tayhoa.phuyen.gov.vn chuyên mục 
góp ý dự thảo. 

Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 
07/7/2022, để tổng hợp, tham mưu UBND huyện văn bản góp ý gửi Ban Tôn 

giáo tỉnh đảm bảo thời gian quy định. Sau thời gian trên, cơ quan, đơn vị, địa 
phương không góp ý xem như thống nhất với nội dung dự thảo./. 

 

Nơi nhận:                                
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;  
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: PNV. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Trịnh Văn Huấn 
 

 

https://tayhoa.phuyen.gov.vn/
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