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Lạng Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
Thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018 

 

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn 
giáo; Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, 
chức sắc, chức việc tôn giáo; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Đoàn đại 
biểu của tỉnh đi thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhân 
dịp Tết Nguyên đán năm 2018 như sau:  

 1. Mục đích 

Thăm hỏi, tặng quà tổ chức, chức sắc các tôn giáo nhằm động viên chức 
sắc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong 
hoạt động tôn giáo.  

Thông qua chức sắc tôn giáo vận động tín đồ thực hiện tốt nghĩa vụ công 
dân, sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật, sống "tốt đời, đẹp đạo", tham 
gia có hiệu quả Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư. 

2. Đối tượng thăm, tặng quà 

2.1. Chức sắc Công giáo 

Thăm, tặng quà 02 chức sắc gồm: Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao 
Bằng và Linh mục phụ trách Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - 
Cao Bằng. 

2.2. Chức sắc Phật giáo 

Thăm, tặng quà 03 chức sắc gồm: Trưởng Ban và 02 Phó trưởng Ban, Ban 
Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn. 

2.3. Chức sắc Tin lành 

Thăm, tặng quà 05 chức sắc là thành viên Ban liên lạc Tin lành tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thành phần, thời gian, địa điểm thăm, tặng quà 

3.1. Đoàn đại biểu do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng đoàn thăm, 
tặng quà chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng và Ban 
Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn 

 - Thành phần:  

 + Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn; 
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 + Đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh. 

- Thời gian:  

Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/02/2018, xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh thăm 
chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, sau đó thăm chức sắc 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn. 

3.2. Đoàn đại biểu do lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn thăm, 
tặng quà chức sắc Ban liên lạc Tin lành tỉnh Lạng Sơn tại xã Vũ Sơn, 
huyện Bắc Sơn. 

 - Thành phần:  

 + Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

 + Đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh. 

- Thời gian, địa điểm:  

Từ 13 giờ 30 phút ngày 01/02/2018, xuất phát tại trụ sở Sở Nội vụ. 

 4. Công tác chuẩn bị 

Giao Sở Nội vụ chuẩn bị quà tặng theo quy định; là cơ quan đầu mối 
chịu trách nhiệm liên hệ với các tổ chức tôn giáo trước khi Đoàn đại biểu tới 
thăm; sắp xếp, bố trí để Đoàn đi xe chung. 

 Trên đây là Kế hoạch thăm, tặng quà chức sắc các tôn giáo trên địa bàn 
tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan 
tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Các cơ quan có thành phần tham gia; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Cac phòng: NC, TH, KG-VX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD). 

 

 Hồ Tiến Thiệu 
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