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Số:          -CV/TĐTN-PT 
“Thống kê số lượng cán bộ Đoàn, Hội  

làm công tác về tôn giáo, tín ngưỡng” 

Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh. 

 

 Căn cứ Công văn số 611/SNV-TG, ngày 04/5/2021 “V/v thống kê nhu cầu 

bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ làm công tác về tôn giáo, tín ngưỡng”. Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo thống kê và nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ Đoàn, 

Hội làm công tác về tôn giáo, tín ngưỡng cấp tỉnh và cấp huyện cụ thể như sau: 

 - Số lượng cán bộ Đoàn, Hội làm công tác liên quan đến tôn giáo, tín 

ngưỡng từ cấp tỉnh đến cấp huyện là 11 người. 

 - Nhu cầu bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến 

tôn giáo, tín ngưỡng là 8/11 người (72,7%). 

  - Ngoài ra, Cán bộ Đoàn, Hội làm công tác tôn giáo, tính ngưỡng luôn gi  

v ng l p trường chính tr , tu n thủ chấp hành m i chủ trư ng, chính sách của 

Đ ng, chính sách, pháp lu t của Nhà nước, luôn nhiệt tình trong công tác, có tinh 

thần đoàn kết, không có sự chia rẽ, xung đột tôn giáo. Sinh hoạt tôn giáo diễn ra 

bình thường, phần lớn cán bộ Đoàn, Hội đủ b n lĩnh ph n tích, nh n đ nh tình 

hình bất thường trong các hoạt động tôn giáo. Hàng quý đều có báo cáo về tình 

hình của đ a phư ng đ n v , báo cáo đột xuất khi có sự việc bức xúc x y ra.  

  Trên đ y là thống kê và đánh giá nhu cầu bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ 

năng, nghiệp vụ liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

gửi đến Sở Nội vụ tỉnh nắm và tổng hợp. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh đoàn;  

- Lưu: VT, Ban Phong trào. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 
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