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Ms. Tran Thi Minh Thu

Ms. Tran Thi Minh Thu, Deputy Director of the Department of Other Various Religion, The
Government Committee for Religious Affairs
Major: MBA, PhD Candidate in International Relations.
Mission: To advise on the state management of religious activities including the activities of Islam
in Vietnam. Participate in the development of the State documents on policies and laws related to
religion, including Islam.
Studying Islam and Islamic culture in some Middle Eastern countries such as Kuwait, the UAE,
Iran, Turkey and some South and Southeast Asian countries such as India, Malaysia, Singapore,
the Philippines and Brunei Darussalam. With the experience and research results, she proposed
working business on Islam and policies relating to Islam in Vietnam which aims to promote the
relationship between Vietnam and Muslim countries.
Bà Trần Thị Minh Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ
Chuyên ngành nghiên cứu: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ quốc tế.
Lĩnh vực công tác: Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo bao gồm
hoạt động của Hồi giáo ở Việt Nam. Tham gia xây dựng các văn bản của Nhà nước về chính
sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo, trong đó có Hồi giáo.
Đã đi nghiên cứu về Hồi giáo, văn hóa Hồi giáo tại một số nước Trung Đông như Kuwait, UAE,
Iran, Turkey và một số nước Nam Á, Đông Nam Á như India, Malaysia, Singapore, Philippines,
Brunei Darussalam. Với kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu, đề xuất công tác đối với Hồi giáo và
chính sách có liên quan đến Hồi giáo ở Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các
quốc gia Hồi giáo.

