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Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

- Các Sở:  Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;  

- Công an tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh: 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Nhằm tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng để nâng cao chất lượng tham 

mưu, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo 

các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ công 

tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện chính sách 

tôn giáo; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình 

hình mới; 

 Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công 

chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026"; 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở, ngành có liên 

quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Sở Nội vụ 

 - Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các Sở ngành có liên quan, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo các cấp; cụ thể hóa chỉ tiêu, số lượng tham gia bồi dưỡng trong 

kế hoạch hằng năm và cả giai đoạn 2022 - 2026; 

 - Tổ chức triển khai thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo hằng năm, chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức 
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chuyên sâu về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo ở các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và 

cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã đạt 80% 

số lượng tham gia;  

 - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tổ chức các lớp 

bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ; tổ chức đánh giá sơ kết, tổng 

kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định. 

 2. Trường Chính trị tỉnh  

 Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo có năng lực phụ trách các chuyên 

đề, thực hiện hợp đồng với cơ sở đào tạo có đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có 

trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, có kỹ 

năng sư phạm; bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cho việc tổ chức các lớp bồi 

dưỡng;cập nhật chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng. 

 3. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí kinh phí bồi dưỡng trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc sử dụng kinh phí bồi 

dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trong 

tỉnh đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định. 

 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh 

ủy, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh: Tạo điều kiện, hỗ trợ cho cán bộ, công chức 

được tham gia bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, kinh 

nghiệm về công tác tín ngưỡng, tôn giáo để nâng cao chất lượng và hiệu quả 

trong công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. 

 Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai 

thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và đúng quy định. Trong quá trình 

triển khai thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh; các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có ý kiến đề xuất gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nội vụ;  

- Ban Tôn giáo Chính phủ;  ( b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- CT và PCT Nguyễn Long Biên; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Long Biên 
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