ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ CỬU AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /QĐ-UBND

Cửu An, ngày 05 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban quản lý Miếu An Điền Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỬU AN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều 11, Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai Ban hành quy định quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam
thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vệ quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân
xã Cửu An về việc công nhận Ban quản lý Miếu An Điền Nam;
Xét đề nghị của công chức Văn hóa – Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý Miếu An Điền Nam gồm các ông (bà) có tên
sau:
1. Ông Hồ Văn Nhị

r

ng ban quản lý

2. Ông Đặng Văn Quang

Thành viên

3. Ông rần Văn Hiếu

Thành viên

4. Ông Phan L u Dũng

Thành viên

5. Ông Lê Văn Điệu

Thành viên

6. Ông Nguyễn Văn Minh

Thành viên

Điều 2. Ban quản lý Miếu An Điền Nam có trách nhiệm:
ổ chức hoạt động tín ng ỡng phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc,
đảm bảo an toàn, tiết kiệm, rõ ràng, công khai, minh bạch.
Đăng ký kế hoạch hoạt động tín ng ỡng hàng năm với UBND xã. Xây dựng
nội quy hoạt động của cơ s tín ng ỡng phù hợp với quy định của pháp luật.
ạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân đến tham quan nghiên cứu
và tham gia các hoạt động tín ng ỡng hợp pháp tại cơ s tín ng ỡng.

r ng ban quản lý chịu trách nhiệm tr ớc pháp luật về các hoạt động diễn
ra tại Miếu An Điền Nam.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,
Công chức Văn phòng - hống kê UBND xã, các bộ phận có liên quan và ông
(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:
- Phòng VH&

thị xã ( b/c);

CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ thị xã (b/c);
- TT. Đảng ủy xã (b/c);
-

. HĐND xã (b/c);

- Thành viên UBND xã;
- Nh điều 3;
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Nguyễn Thị Phúc

