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BÁO CÁO  

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008  

của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc” và  

Chƣơng trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thƣờng vụ Thành ủy  

về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 

27-NQ/TW VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 32-CTr/TU 

A. VIỆC TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện Nghị 

quyết; việc ban hành và triển khai các chƣơng trình hành động cụ thể theo 

các nội dung đã đƣợc nêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW, Kết luận 52-KL/TW, 

Chƣơng trình hành động số 32-CTr/TU và Công văn số 3452-CV/TU 

Toàn ngành đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 27-

NQ/TW, Kết luận 52-KL/TW, Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 25 

tháng 10 năm 2008 của Thành uỷ Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá X) 

“Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước”. Theo đó, nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể về 

vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức được nâng lên đáng kể, coi việc phát triển và 

nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức là một chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đảng bộ, 

chi bộ trong sạch vững mạnh.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng để thể chế hóa Nghị 

quyết 27-NQ/TW, Kết luận 52-KL/TW, Chƣơng trình hành động số 32-

CTr/TU và Công văn số 3452-CV/TU và sửa đổi bổ sung các văn bản liên 

quan đến đào tạo, bồi dƣỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức 

Trên cơ sở đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao vị trí, 

trách nhiệm chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở, Sở đã phối hợp các sở, ngành để 

cung cấp thông tin, tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản trong 

đó có lồng ghép mục tiêu, định hướng xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức 

ngành Văn hóa và Thể thao như: Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 

21/5/2013 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ trí thức thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2020”, Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển thể 

thao thành tích cao đến năm 2020... Theo đó, ngành xem việc xây dựng và phát 

triển đội ngũ trí thức vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, là 

“nguồn lực đặc biệt” góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ 

và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, tạo ra lực lượng lao động chất 
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lượng cao, là hạt nhân lãnh đạo, tiên phong đối với đội ngũ nhân lực làm công 

tác văn hoá, nghệ thuật, gia đình và thể dục thể thao; là lực lượng nòng cốt đưa 

hoạt động của ngành ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập 

của thành phố.  

Các chủ trương, chính sách đối với đội ngũ trí thức của trung ương và địa 

phương được Sở triển khai kịp thời; thường xuyên rà soát, tham mưu ban hành, 

bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và sự phát triển kinh tế, xã 

hội, khả năng ngân sách của thành phố như tham mưu UBND thành phố ban 

hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm về hỗ trợ phụ cấp 

đặc biệt ngành 20% lương hiện hưởng đối với diễn viên, nhạc công Nhà hát 

Trưng Vương, Quyết định số 8964/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 và Quyết định 

số 3931/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về thực hiện chế độ ưu đãi đối với nghệ sỹ, 

diễn viên tài năng đang công tác tại Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Tuồng 

Nguyễn Hiển Dĩnh, Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của 

HĐND thành phố về việc thực hiện quy định chế độ đãi ngộ đối với vận động 

viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 

33/2021/NĐ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố quy định chế độ tiền 

thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố 

Đà Nẵng.... Sở triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các chủ trương thu 

hút, đào tạo, bồi dưỡng đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc Sở quản lý; ban hành Kế hoạch số 492/KH-SVHTT ngày 

23/11/2020 về củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa và thể thao giai đoạn 2021-2025 và 

tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng văn hoá, thể thao hàng năm; triển khai công tác 

tham mưu xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” trên địa 

bàn thành phố… qua đó góp phần khích lệ, động viên đội ngũ trí thức toàn 

ngành an tâm công tác, cống hiến, đồng thời là điều kiện để triển khai tốt các 

khâu trong công tác cán bộ về sau. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện 

Nghị quyết 27-NQ/TW, Kết luận 52-KL/TW, Chƣơng trình hành động số 

32-CTr/TU và Công văn số 3452-CV/TU 

Song song công tác triển khai, Sở thường xuyên thực hiện tự kiểm tra 

giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, tiêu chuẩn, quy định, quy tắc đã được cấp trên ban hành; chú trọng 

công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn và quản lý chất lượng làm việc của đội 

ngũ trí thức; báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí 

thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” gửi Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tại Báo cáo số 525/BC-SVHTT  ngày 27/09/2017 và tham mưu 

UBND thành phố báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tình hình thực hiện 

các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt, trong đó có Đề án “Phát triển đội ngũ trí thức thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2020” tại Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 02/12/2020. 
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B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC SAU 15 NĂM THỰC HIỆN 

I. THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA NGHỊ QUYẾT 27-NQ/TW 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 32-CTR/TU 

1. Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức 

Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí 

thức của ngành ngày càng tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng, được phát huy 

năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của ngành. Sau 15 năm 

thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, Kết luận 52-KL/TW, Chương trình hành động 

số 32-CTr/TU, đội ngũ trí thức của Sở có những chuyển biến đáng ghi nhận. 

Hiện nay, toàn Sở có 508 công chức, viên chức, trong đó đội ngũ trí thức (người 

có trình độ đại học trở lên) là 362 người (chiếm 71,2% nguồn nhân lực) gồm: 

- Phân theo cấp quản lý: Công tác tại cơ quan hành chính là 35 người; 

công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở là 327 người.  

- Phân theo vị trí việc làm: Có 106 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý và 256 công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

- Phân theo độ tuổi: có 36 người dưới 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 9,9%); 278 

người có độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi (chiếm tỷ lệ 76,8%); có 48 người có độ tuổi 

từ 51 tuổi trở lên (chiếm tỷ lệ 13,3%) 

- Phân theo trình độ đào tạo: Có 58 người có trình độ thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 

11,4% so với nhân lực toàn Sở, tăng 9,1% so với năm 2008); 304 người có trình 

độ đại học (chiếm tỷ lệ 59,8% nguồn nhân lực toàn Sở, tăng 14% so với năm 

2008); trong đó, có 220 người có trình độ chuyên môn liên quan đến văn hoá và 

thể thao (chiếm tỷ lệ 43,3% nhân lực toàn Sở và 60,8% đội ngũ trí thức của Sở). 

Để có được đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nêu trên, 

bên cạnh việc chủ động triển khai và thực hiện đúng quy định pháp luật về tuyển 

dụng, bố trí và đào tạo nhân sự, Sở cũng đã kịp thời triển khai chính sách thu 

thút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chủ trương chung của thành 

phố. Theo đó, từ năm 2008 đến nay, Sỡ đã tiếp nhận, bố trí công tác cho 17 đối 

tượng thu hút và 07 học viên Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về 

công tác tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; cử hơn 20 lượt công chức, 

viên chức tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và đào tạo sau 

đại học tại nước ngoài. Có thể nói, chính sách “trải thảm đỏ” đã góp phần trẻ 

hóa đội ngũ trí thức, bổ sung nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận nhanh những 

kiến thức khoa học công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến cho ngành Văn 

hóa và Thể thao. 

2. Tăng cƣờng sự gắn bó vững chắc giữa Đảng và Nhà nƣớc với trí 

thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nƣớc; tăng cƣờng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí 

 Đảng uỷ Sở và lãnh đạo Sở luôn chú trọng việc giáo dục tư tưởng, đạo 

đức và lối sống đối với đội ngũ trí thức; quán triệt, triển khai kịp thời các chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời 
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sống, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức; tổ chức các buổi học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đào tạo, bồi dưỡng, truyền lý 

tưởng, nhiệt huyết cho đội ngũ trí thức trẻ, góp phần nâng cao chuẩn mực đạo 

đức văn hoá công vụ; tính nǎng động, tích cực được phát huy, sở trường và 

nǎng lực cá nhân trí thức được khuyến khích. 

Đảng uỷ Sở và lãnh đạo Sở cũng tạo cơ hội để đội ngũ trí thức có điều 

kiện được bày tỏ chính kiến; tham gia phản biện xã hội; thể hiện vai trò trách 

nhiệm của mình trong thực thi công vụ; biết tập hợp, vận động gia đình và 

những người xung quanh đoàn kết, đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng 

thuận của nhân dân trong và ngoài nước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và thành phố nói riêng trong 

thời kỳ mới.  

3. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức 

Thời gian qua, Sở đã tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến quản lý, sử dụng công chức, viên chức do các cơ quan Trung 

ương hoặc các sở, ngành dự thảo khi có yêu cầu; tham gia góp ý, kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung và hoàn thiện các chương trình, đề án xây dựng phát triển nguồn 

nhân lực, đặc biệt là đội ngũ trí thức của thành phố. Đặc biệt, Sở đã tham mưu 

xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chiến lược, kế hoạch trong 

đó có nội dung xây dựng, phát triển và giải quyết các chế độ chính sách đối với 

đội ngũ trí thức của ngành như Chiến lược phát triển văn hoá trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, Đề án phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 8964/QĐ-UBND ngày 

11/12/2014 và Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về thực hiện chế 

độ ưu đãi đối với nghệ sỹ, diễn viên tài năng đang công tác tại Nhà hát Trưng 

Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Quyết định số 4010/QĐ-UBND về 

Chế độ khen thưởng đối với tác giả thuộc thành phố Đà Nẵng đạt giải thưởng 

văn học, nghệ thuật cấp quốc gia, Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 

09/7/2015 của HĐND thành phố về việc thực hiện quy định chế độ đãi ngộ đối 

với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng, Nghị 

quyết số 33/2021/NĐ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố quy định 

chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

thuộc thành phố Đà Nẵng... Hiện nay, Sở đang tham mưu xây dựng Chiến lược 

phát triển văn hoá đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết 

quy định chế độ hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân lĩnh vực văn học, nghệ thuật, 

Nghị quyết quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu 

nội dung phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và thực hiện các chế độ đãi 

ngộ, chính sách trọng dụng nguồn nhân lực này trong Đề án “Đào tạo, bồi 

dưỡng, tạo nguồn cán bộ và thu hút, trọng dụng người tài năng để phát triển 

nhân lực khu vực công đến năm 2030”… Có thể nói, các văn bản quy phạm 

pháp luật, những chương trình, đề án, chiến lược và các chế độ đãi ngộ nêu trên 

sẽ là hành lang pháp lý, là cơ sở để ngành xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ 
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trí thức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành; đồng thời 

là động lực níu giữ, giúp đội ngũ trí thức yên tâm công tác và cống hiến. 

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CỦA NGHỊ QUYẾT 

27-NQ/TW VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 32-CTR/TU 

1. Hoàn thiện môi trƣờng, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức 

- Trụ sở làm việc, hệ thống thiết chế vǎn hóa, cơ sở vật chất kỹ thuật của 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở từng bước được xây dựng, đầu tư nâng cấp. 

Đến nay, thành phố đã cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị máy chiếu công 

nghệ cho Rạp Lê Độ (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố), đầu tư các 

trang thiết bị chuyên dụng cho Nhà hát Trưng Vương; có chủ trương khởi công 

Công trình cải tạo nâng cấp Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 42, 44 Bạch Đằng với tổng 

kinh phí trên 500 tỉ đồng vào cuối tháng 5/2021. Hệ thống cơ sở vật chất phục 

vụ thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp và 

xây dựng như đã hoàn thành Hạng mục khối nhà tập luyện (Nhà tập luyện đa 

năng 3 tầng) của Dự án Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên tại Khu 

liên hợp Thể dục thể thao Hòa Xuân và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 

10/2018, phục vụ cho vận động viên tập luyện, chuẩn bị thi đấu Đại hội Thể 

thao toàn quốc; đầu tư mới các hạng mục cơ bản, thiết yếu gồm khu nhà ở 2 

tầng, khu nhà ăn Câu lạc bộ Đua thuyền Đồng Nghệ và đưa vào sử dụng từ 

tháng 4/2021; triển khai các bước cải tạo, sửa chữa công trình Câu lạc bộ Bơi 

lặn Đà Nẵng. Một số dự án và thiết chế phục vụ thể thao đã có chủ trương đầu 

tư, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng khác như: Dự án Cụm sân quần vợt tại Khu 

liên hợp Thể dục thể thao Hòa Xuân; Khu đất nhà tập luyện võ thuật Taekwondo 

(không bố trí hạng mục công trình nhà ở vận động viên); Câu lạc bộ thể thao 

biển… Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã từng bước được hoàn 

thiện, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ trí thức cũng như 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của đông đảo 

người dân. 

- Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ngành Văn hóa và Thể thao gắn 

liền với việc đẩy mạnh phân cấp quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị 

trong bố trí, sắp xếp, đào tạo nhân lực theo hướng tinh gọn, đảo bảo tiêu chuẩn 

chức danh, yêu cầu vị trí việc làm và phù hợp năng lực, sở trường, chuyên môn 

nghiệp vụ. Sở đã điều tiết số lượng và cơ cấu đội ngũ trí thức của ngành theo 

hướng ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, 

giảm thiểu nhân lực tại các vị trí việc làm dùng chung (tổ chức nhân sự, hành 

chính, tài chính…); thực hiện đánh giá công chức, viên chức theo các tiêu chí 

công khai, minh bạch, chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở để thực 

hiện các khâu trong công tác cán bộ và thực hiện mức thu nhập tăng thêm; chỉ đạo 

tiến cử, giới thiệu nhân sự có đạo đức tốt và năng lực công tác nổi trội tham gia 

“Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhận các chức danh diện Ban Thường vụ Thành 

uỷ quản lý và cán bộ chủ chốt thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, 

“Đề án phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ 

Thành uỷ quản lý đến năm 2020”...; đặc biệt chú trọng công tác xây dựng quy 
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hoạch cán bộ qua từng giai đoạn cụ thể (2011 - 2015, 2015 - 2020, 2020 - 2025) 

đảm bảo phương châm “động” và “mở”, cơ cấu 03 độ tuổi và quan tâm phát triển 

cán bộ nữ, cán bộ trẻ; chỉ đạo thực hiện đồng bộ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch cán bộ hàng năm nhằm kịp thời phát hiện những cán bộ có phẩm chất 

đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao để đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện, tạo 

nguồn nhân sự kế cận; tạo mọi điều kiện thuận lợi trong hoạt động nghề nghiệp để 

đội ngũ trí thức của ngành được cọ xát, hoàn thiện về năng lực chuyên môn; ban 

hành quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý làm căn cứ để thực hiện 

các quy trình, thủ tục trong công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; thực hiện 

bổ nhiệm cán bộ bằng hình thức thi tuyển nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ trí thức trẻ 

của ngành nỗ lực phấn đấu và có cơ hội thăng tiến (thời gian qua, đã có 02 trường 

hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển). 

- Đội ngũ trí thức được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn được 

đào tạo, được trang bị đầy đủ các vật dụng, phương tiện làm việc, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp giúp đội ngũ trí thức 

có điều kiện hơn trong việc tiếp cận thông tin mới, thành tựu khoa học hiện đại 

và giải phóng sức lao động của đội ngũ trí thức. Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ 

đạo xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tạo bầu không khí tự do dân chủ 

và tự do sáng tạo, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, lan toả cảm hứng và tình 

yêu công việc đến từng công chức viên chức; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo 

đức nghề nghiệp, lấy chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của tổ chức, công 

dân làm thước đo của quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao tính chủ động và 

tinh thần trách nhiệm từng công chức, viên chức và người lao động bằng hình 

thức phân công nhiệm vụ rõ ràng, có rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao; khuyến khích CCVCNLĐ mạnh dạn đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng tham mưu, xử lý công việc… Thời gian qua, đội ngũ trí thức của Sở đã có 

8 sáng chế, 8 sách chuyên khảo, thực hiện 03 bài viết, thuyết trình tại hội thảo 

quốc tế, 07 bài hội thảo, bài viết đăng trên các tạp chí trong nước, thực hiện 05 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, sáng tạo, thực hiện 214 sản phẩm đặc thù 

trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và thể dục thể thao; ngoài ra còn có 06 sáng 

kiến được công nhận cấp thành phố và hơn 230 sáng kiến được công nhận và áp 

dụng ở cấp Sở. Song song với việc công nhận, Sở cũng đã có chính sách khen 

thưởng, triển khai áp dụng, động viên kịp thời đối với đội ngũ trí thức có những 

công trình, tác phẩm nghệ thuật, những giải pháp, sáng kiến tốt đem lại hiệu quả 

công việc chuyên môn, công tác quản lý; qua đó, nhiều trí thức là các nhà quản 

lý, vǎn nghệ sĩ, huấn luyện viên tuy tuổi cao nhưng vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp 

sáng tạo, truyền đạt, cống hiến cho ngành. 

2. Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức 

- Sở triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch các chủ 

trương, chính sách, quy định của thành phố
(1) 

về tiếp nhận, tuyển dụng, chế độ 

                                           
1
 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 quy định về việc tiếp nhận, bố trí công 

tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 về việc 
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đãi ngộ, định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực… Theo đó, đội ngũ trí 

thức của ngành, đặc biệt là các đối tượng thu hút, học viên Đề án Phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao (sau đây viết tắt là Đề án 922) được thành phố 

thực hiện đầy đủ chế độ đãi ngộ ban đầu, hỗ trợ hàng tháng (hoặc một lần), ưu 

tiên cấp nhà công vụ, nhà cho thuê; được Sở tạo điều kiện thuận lợi về môi 

trường làm việc, ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức và cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng đối với những trường hợp có năng lực chuyên môn tốt và có nhiều cống 

hiến cho ngành, góp phần giúp đội ngũ trí thức của ngành yên tâm công tác, 

cống hiến. 

- Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ trí thức ngày càng 

được hoàn thiện, công khai, minh bạch, đảm bảo quy trình. Đội ngũ trí thức của 

Sở được trọng dụng và bố trí vào các vị trí việc làm phù hợp, đúng chuyên môn, 

chuyên ngành đào tạo; thực hiện nghiêm, minh bạch quy trình đánh giá xếp loại 

công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; thi nâng ngạch hoặc thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; xét và đề nghị phong tặng các danh hiệu “Nghệ sỹ nhân 

dân” và “Nghệ sỹ ưu tú” trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, “Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
 (2)

; thực hiện 

tốt quy chế khen thưởng trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học và tôn 

vinh kịp thời trí thức, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên tài năng thông qua các đãi 

ngộ về vật chất và tinh thần như theo Quyết định số 8964/QĐ-UBND ngày 

11/12/2014 và Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về thực hiện chế 

độ ưu đãi đối với nghệ sỹ, diễn viên tài năng đang công tác tại Nhà hát Trưng 

Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Công văn số 7290/UBND-VX ngày 

16/9/2015 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 

09/7/2015 của HĐND thành phố về việc thực hiện quy định chế độ đãi ngộ đối 

với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng… qua đó 

góp phần khích lệ, động viên đội ngũ trí thức toàn ngành thi đua hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

3. Tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dƣỡng trí thức 

Với mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức ngành 

Văn hóa và Thể thao, Sở đã tham mưu cấp có thẩm quyền tiến hành bổ sung các 

                                                                                                                                    
ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào 

tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

khu vực công thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 sửa 

đổi bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019. 
2
 Từ năm 2012 đến nay, Sở đã tham mưu Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân và 

Nghệ sĩ ưu tú” và Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú” 

thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét tặng cấp nhà nước công nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu 

tú đối với 43 trường hợp, Nghệ sĩ nhân dân đối với 8 trường hợp và Nghệ nhân nhân dân, 

nghệ nhân ưu tú đối với 11 trường hợp. Kết quả, Hội đồng cấp Nhà nước đã ban hành quyết 

định công nhận 21 Nghệ sĩ ưu tú, 3 Nghệ sĩ nhân dân và 8 Nghệ nhân ưu tú và đang xem xét 

xét chọn đối với các trường hợp Hội đồng cấp thành phố đề nghị vào năm 2021. 
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nhóm ngành văn hoá, thể thao vào danh mục các ngành đào tạo bậc đại học 

trong nước và nước ngoài, thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà 

nước; tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách để Sở tổ chức các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực toàn ngành; triển 

khai đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và tổ chức các lớp 

bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao tại nước ngoài hoặc mời các chuyên gia 

nước ngoài về thành phố giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp đội ngũ trí 

thức nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và vị trí việc làm, tăng khả năng thích ứng với nền kinh tế thị 

trường và hội nhập quốc tế, tiếp cận với kiến thức khoa học hiện đại, trình độ 

quản lý tiên tiến, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển chung của thành 

phố. Từ năm 2008 đến nay, Sở đã được thành phố đã bố trí hơn 2,5 tỷ đồng để tổ 

chức 40 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; cử 02 viên chức tham gia đào tạo 

Tiến sĩ tại nước ngoài, hơn 20 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào 

tạo đại học, cao học (trong đó 4 trường hợp đào tạo tại nước ngoài); tổ chức 

khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ bảo tàng chuyên sâu” tại Úc và cử hơn 1400 lượt 

công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, lãnh đạo 

quản lý và cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (trong đó có 9 trường hợp 

bồi dưỡng tại nước ngoài). 

Sở cũng đã tham mưu UBND thành phố đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch nâng cấp Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật thành phố lên bậc Cao 

đẳng và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy theo đúng Điều lệ Trường 

Cao đẳng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao trong lĩnh 

vực văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác, đáp 

ứng nhu cầu xã hội, tạo động lực mới, phù hợp với xu thế phát triển của thành 

phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh trong khu vực miền Trung – Tây nguyên. 

Công tác đào tạo ngày càng được gắn liền với công tác quy hoạch cán bộ, 

tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu phát triển của thành phố; nội 

dung, hình thức và phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tương đối đa dạng, 

phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu công tác của đội ngũ trí thức, 

giúp đội ngũ trí thức kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức và nâng cao chất lượng 

tham mưu xử lý công việc.  

Xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng được Sở quan tâm thực hiện theo 

hướng tạo điều kiện về địa điểm cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần 

kinh tế tham gia mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng; liên kết với các cơ sở đào tạo 

trong và ngoài nước để tranh thủ tài trợ kinh phí hoặc mời các chuyên gia đến 

thành phố giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm; kêu gọi đội ngũ trí thức của ngành 

chủ động tự túc kinh phí tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhằm 

đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh. 

4. Đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lƣợng 

hoạt động các hội của trí thức 

Sở triển khai đồng bộ các chủ trương, quy định, hướng dẫn của cấp trên; 

tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và ý thức trách nhiệm của 
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đội ngũ trí thức trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu. 

Theo đó, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ trí thức đã 

nhận thức và thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình, từng bước 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thành phố. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 30 hội, đoàn, thể hoạt động trong 

lĩnh vực Văn hóa và Thể thao. Các hội đã giữ vững định hướng chính trị, hoạt 

động theo quy định của pháp luật và điều lệ hội, có sự phối hợp, liên hệ công tác 

chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của ngành; tạo 

môi trường sinh hoạt văn hoá nghệ thuật, rèn luyện thể dục thể thao; đẩy mạnh 

hoạt động nghiên cứu, sáng tạo qua đó, đã nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt 

chức năng, nhiệm vụ tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài khu vực công trong 

việc tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham 

gia phản biện xã hội, phát huy vai trò, khả năng sáng tạo, đóng góp trí tuệ cho sự 

nghiệp phát triển của ngành, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước của Ngành 

diễn ra thuận lợi và các hoạt động của ngành phát triển sôi nổi, đúng hướng. 

Hoạt động của các hội cũng đã góp phần phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ, bảo 

đảm quyền, lợi ích của hội viên và người dân. 

5. Nâng cao chất lƣợng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí 

thức 

Đảng uỷ Sở và lãnh đạo Sở đã xây dựng quy chế phối hợp, chăm lo quán 

triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chương trình hành động, các văn 

bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và địa phương liên quan đến 

xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; ban hành nhiều văn bản về việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; tổ 

chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 về việc tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình 

mới; thực hiện đúng, đủ các nguyên tắc sinh hoạt đảng và các quy định về công 

tác cán bộ, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hợp lý với điều kiện và hoàn cảnh cụ 

thể của ngành; tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ 

đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu về vai trò, vị trí và tầm quan 

trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành; tăng 

cường đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên trong 

đội ngũ trí thức và chú trọng bồi dưỡng trí thức trẻ nhằm đáp ứng với yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị được giao. 

III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG KẾT 

LUẬN 52-KL/TW VÀ CÔNG VĂN SỐ 3452-CV/TU 

1. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 

Đảng uỷ Sở, lãnh đạo Sở đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây 

dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, quản lý chất lượng 

làm việc, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; qua đó, góp phần ngăn ngừa và 

khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; kịp thời giải quyết tâm tư nguyện vọng 
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của đội ngũ trí thức hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý và 

sử dụng nhân lực của cơ quan, đơn vị. 

2. Phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của trí thức 

Sở luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức của ngành có nhiều cơ 

hội sáng tạo, cống hiến, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật và thể dục thể thao. Từ năm 2008 đến nay, đội ngũ trí thức của ngành 

đã tham mưu Thành uỷ, HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành gần 100 

nghị quyết, quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, quy định, chỉ 

thị liên quan đến hoạt động Văn hoá, Gia đình và Thể dục thể thao; góp ý các dự 

thảo văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương. Những sản phẩm mà đội 

ngũ trí thức ngành đã tham mưu, thực hiện mang lại hiệu quả to lớn trong tổ 

chức quản lý và phát triển ngành. 

3. Đổi mới công tác đánh giá, xét duyệt chức danh khoa học, và các 

danh hiệu tôn vinh trí thức 

Sở thực hiện nghiêm, minh bạch quy trình đánh giá xếp loại công chức, 

viên chức; thi đua khen thưởng; thi nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; xét và đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà nước về văn học nghệ 

thuật, phong tặng các danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân và Nghệ sỹ ưu tú cho đội ngũ 

trí thức đang hoạt động trong ngành văn hoá nghệ thuật trên địa bàn thành phố; 

thực hiện tốt quy chế khen thưởng trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa 

học và tôn vinh kịp thời trí thức, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên tài năng thông 

qua các đãi ngộ về vật chất và tinh thần. Qua quá trình thực hiện, Sở chưa nhận 

được khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến hoạt động đánh giá, xét duyệt chức 

danh khoa học, và các danh hiệu tôn vinh trí thức. 

4. Ƣu tiên cân đối nguồn vốn đầu tƣ phát triển về hạ tầng, môi trƣờng 

làm việc, nghiên cứu sáng tạo của trí thức 

Sở đã tham mưu UBND thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, kỹ thuật, bổ sung kinh phí năm sau cao hơn năm trước để tạo điều kiện 

tốt nhất cho việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nghiên cứu sáng 

tạo của đội ngũ trí thức; tham mưu UBND thành phố thường xuyên tổ chức và 

đăng cai tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa và thể thao có sự giao lưu, hợp 

tác giữa các tỉnh, thành trong nước và các địa phương trên thế giới nhằm tạo môi 

trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức cọ xát nghề nghiệp, học tập 

kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và phát huy niềm đam mê nghiên 

cứu, sáng tạo... 

5. Kiện toàn tổ chức, phƣơng thức hoạt động của các Liên hiệp hội 

Các hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động theo quy định 

của pháp luật và điều lệ hội, có sự  phối hợp, liên hệ công tác chặt chẽ với các cơ 

quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của ngành… UBND thành phố 

thường xuyên quan tâm chỉ đạo, quản lý hội, bảo đảm điều kiện thuận lợi để hội 

thành lập và hoạt động; ban hành các quyết định quy định rõ thẩm quyền, trách 

nhiệm của các tổ chức hội, của sở ngành liên quan, bảo đảm cơ sở pháp lý để Sở 
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thực hiện công tác quản lý nhà nước, bảo đảm hoạt động của các tổ chức hội 

diễn ra sôi nổi, đúng hướng.  

Sở thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và mời đại diện 

lãnh đạo, thành viên các Hội tham gia, góp phần tăng cường mối liên hệ công 

tác, thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến và thi hành pháp 

luật về lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình. 

6. Triển khai các chƣơng trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu 

quả đóng góp của các nhà khoa học, ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

Thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao, Sở đã tuyển chọn và đề xuất UBND thành phố cử gần 20 lượt công 

chức, viên chức đi học tập bồi dưỡng tại nước ngoài; phối hợp các sở, ngành 

mời các chuyên gia, cơ sở đào tạo ở nước ngoài về giảng dạy tại thành phố Đà 

Nẵng, tổ chức ký kết nhiều chương trình hợp tác, hội nghị, hội thảo khoa học; tổ 

chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật nước ngoài, giao lưu văn hóa - 

nghệ thuật với các địa phương và tổ chức nước ngoài
(3)

, nhiều đợt liên hoan 

phim, tuần phim các nước và tổ chức thành công nhiều sự kiện điện ảnh, mỹ 

thuật
(4)

, qua đó góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa của các nước thúc đẩy giao 

lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết chung giữa nhân dân địa phương và nhân dân 

các nước trên thế giới đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ trí thức của ngành 

được giao lưu, cọ xát, học tập kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ. 

IV. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Các hạn chế, yếu kém 

a) Thực hiện mục tiêu 

- Đội ngũ trí thức công tác tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

chiếm tỷ lệ 71,2% nguồn nhân lực, chưa đáp ứng mục tiêu xây dựng đội ngũ trí 

thức làm việc trong khu vực công nhà nước đến năm 2020 là 80% nêu tại Quyết 

định số 3438/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng phê 

duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ trí thức thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”. Cá 

biệt tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, nguồn nhân lực có trình độ Đại học 

trở lên còn rất hạn chế, chỉ có 25/70 người, đạt tỷ lệ 35,7%. Đội ngũ trí thức là 

diễn viên công tác tại các Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Nhà hát Trưng 

Vương chỉ chiếm tỷ lệ 30,5% so với lực lượng diễn viên, nhạc công của 02 nhà 

hát và phần lớn tập trung ở các ngành liên quan đến Âm nhạc, chỉ có 08 người 

                                           
3
 Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật hàng năm; Liên hoan nghệ thuật nước ngoài tại Đà Nẵng 

các năm 2017, 2018, 2019; ); Chương trình biểu diễn âm nhạc của nhóm Sachoom, Hàn Quốc 

(năm 2013); múa cổ điển Ấn Độ (năm 2014, 2017); chương trình biểu diễn của nhóm nhạc 

Germein Sisters, Úc (năm 2016); Song tấu hip hop Wallonie-Bruxelles, Bỉ (năm 2017); 

chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn Học viện Nghề nghiệp Nghệ thuật tỉnh Triết 

Giang, Trung Quốc (năm 2018). 
4
 Giao lưu, sáng tác và triển lãm Mỹ thuật Quốc tế 2019 tại Đà Nẵng”, “Ngày hội Mỹ thuật 

dành cho cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng năm 2019”, Triển lãm Ảnh và Phim 

phóng sự - tài liệu về Cộng đồng ASEAN tại Đà Nẵng. 
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tốt nghiệp Đại học ngành Thanh nhạc và Biên đạo múa. 

- Tỷ lệ đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn không liên quan đến 

ngành Văn hoá và Thể thao còn khá lớn (39,6%). 

- Cơ cấu độ tuổi của đội ngũ trí thức có sự chênh lệch khá lớn: 9,9% trí 

thức có độ tuổi dưới 30; 13,3% trí thức có độ tuổi trên 51 và có đến 76,8% trí 

tức có độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi.  

- Ngành còn thiếu những chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đạo diễn tài 

năng để định hướng, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải quyết được các vấn 

đề thực tiễn trong quá trình phát triển ngành.  

- Đội ngũ trí thức phần lớn còn hạn chế về khả năng ngoại ngữ dẫn đến 

chưa đáp ứng được yêu cầu giao lưu văn hoá, tập huấn, thi đấu tại nước ngoài, 

hội nhập, phát triển của thành phố; một số trường hợp có năng lực chuyên môn 

hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp theo yêu cầu đặt ra của nền công vụ  mới. 

- Vẫn còn một bộ phận trí thức chưa ý thức rõ trách nhiệm của mình đối 

với ngành, với thành phố; còn trì trệ, thụ động, chờ đợi sự chỉ đạo của cấp trên; 

còn hiện tượng chọn chỗ, chọn vị trí, ngại khó, ngại khổ; một số trí thức có bằng 

cấp cao nhưng chưa có những đóng góp thiết thực cho ngành; chưa thể hiện tốt 

vai trò của mình trên các hoạt động phản biện.  

b) Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 

- Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với đội ngũ trí thức chưa theo kịp sự 

phát triển của đất nước và ngành; chế độ tiền lương mang nặng tính bình quân; 

lao động trí óc, sáng tạo chưa được đãi ngộ xứng đáng. 

- Còn nặng việc xây dựng đội ngũ trí thức dựa vào bằng cấp, tiêu chuẩn 

chức danh; chưa quan tâm đánh giá đội ngũ trí thức dựa trên kỹ năng làm việc 

thực tiễn; chưa thu hút được người có chuyên môn cao, chuyên gia đầu ngành; 

việc tạo nguồn cán bộ quản lý và chuyên gia giỏi chưa đạt được mục tiêu đề ra.  

c) Hạn chế, yếu kém khác. 

Nguồn lực đầu tư cho văn hóa và thể thao thời gian qua có tăng nhưng chưa 

thực sự tương xứng nhu cầu phát triển, với vị thế của thành phố lớn. Đến nay, 

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố (trước đây là Trung tâm Văn hóa thành 

phố) chưa có trụ sở hoạt động ổn định; hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện 

thể thao thành tích cao chưa đảm bảo theo tiến độ được phê duyệt, một số hạng 

mục chưa được đầu tư xây dựng hoặc triển khai chậm không kịp đưa vào phục 

vụ cho các đội tuyển thể thao tập luyện theo kế hoạch; làm ảnh hưởng đến việc 

thực thi nhiệm vụ của đội ngũ trí thức.  

2. Về các nguyên nhân chính của hạn chế, yếu kém 

a) Nguyên nhân khách quan 

- Cơ chế thị trường đã có những tác động nhất định đối với cán bộ, công 

chức, nhất là trên lĩnh vực tiền lương, thu nhập dẫn đến thiếu yên tâm công tác.  
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- Nhiều chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ ban hành nhưng 

chậm hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể; chưa có chính sách ở tầm chiến lược quốc 

gia đối với phát triển đội ngũ trí thức dẫn đến chưa thống nhất giữa các địa 

phương trong thực hiện; một số chính sách hiện nay của thành phố chưa tạo 

được bước chuyển biến căn bản đối với vấn đề thu hút nhân tài trong các cơ 

quan nhà nước, đặc biệt đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, huấn luận viên tài năng, các 

chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành. 

- Nguồn lực (cơ sở vật chất, kinh phí) để đầu tư, tạo môi trường hoạt động 

cho đội ngũ trí thức còn hạn chế, phụ thuộc khả năng của từng địa phương, đơn 

vị; chưa theo kịp với tình hình phát triển và hội nhập quốc tế. 

- Việc tôn vinh trí thức tuy đã được chú ý, nhưng chưa đều khắp về lĩnh 

vực hoạt động (trong thể thao chưa có danh hiệu tôn vinh các huấn luyện viên). 

Sự khác nhau trong trả lương, đảm bảo điều kiện làm việc, học tập của trí thức 

giữa các cơ quan, đơn vị cũng tạo ra sự thiếu yên tâm làm việc của một số trí 

thức có trình độ và tay nghề cao. 

- Đặc thù hoạt động của ngành được tổ chức thường xuyên, liên tục, cả 

trong và ngoài giờ hành chính, đặc biệt tăng cường vào các dịp lễ tết; trong khi 

các cơ sở đào tạo chuyên ngành về văn hóa, nghệ thuật trình độ Đại học và Sau 

Đại học như Sân khấu, Đạo diễn, Thanh nhạc… đều ở ngoài thành phố, học tập 

trung trong giờ hành chính, chưa có chương trình đào tạo bậc Đại học ngành 

nghệ thuật truyền thống như Tuồng, kinh phí học khá cao nên một số viên chức 

chưa có điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ. 

- Chính sách xã hội hóa các hoạt động vǎn hóa và thể thao được ban hành 

nhưng chưa phù hợp, chưa tạo được động lực nên chưa huy động được nhiều 

nguồn lực để xây dựng đội ngũ trí thức. Công tác hợp tác quốc tế để khai thác 

nguồn lực xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của ngành chưa chủ động và 

thiếu thiết thực.  

b) Nguyên nhân chủ quan. 

- Việc xây dựng đội ngũ trí thức của ngành đôi lúc còn mang  ý chí chủ 

quan, chưa có cơ sở khoa học, đánh giá cụ thể. 

- Còn tình trạng thiếu kiên quyết trong quản lý, đánh giá đối với đội ngũ 

trí thức, chưa mạnh dạn bố trí, đề bạt cán bộ nhất là cán bộ trẻ, chưa thực hiện 

đầy đủ, quyết liệt chính sách tinh giản biên chế đối với đội ngũ nhân lực chưa 

đáp ứng trình độ, kỹ năng, yêu cầu làm việc.  

- Công tác tham mưu của bộ phận phụ trách công tác cán bộ tuy có 

chuyển biến, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Môi trường, điều kiện làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp của ngành 

chưa thật sự thuyết phục để thu hút đội ngũ trí thức, đặc biệt là nguồn nhân lực 

chất lượng cao yên tâm làm việc và cống hiến. 

- Ý thức và quyết tâm học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

đặc biệt là ngoại ngữ của một bộ phận đội ngũ trí thức còn hạn chế.  
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V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả nổi bật 

- Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, Kết luận 52-

KL/TW, Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 25 tháng 10 năm 2008 

của Thành uỷ Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá X) “Về xây dựng đội 

ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” với 

các giải pháp đồng bộ, những cách làm mới, linh hoạt trong khâu phát hiện, tạo 

nguồn cán bộ cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các chế độ chính 

sách, cải thiện môi trường làm việc…, đội ngũ trí thức ngành Văn hóa và Thể 

thao đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng; tỷ lệ đội ngũ trí 

thức có trình độ thạc sĩ trở lên có xu hướng tăng (tại Sở, đội ngũ công chức có 

trình độ thạc sĩ là 15 người, chiếm 39,5% nguồn nhân lực của Sở và chiếm 

41,4% đội ngũ trí thức Cơ quan Sở; tại đơn vị sự nghiệp, đội ngũ viên chức có 

trình độ thạc sĩ trở lên có 43 người, chiếm tỷ lệ 9,1% nguồn nhân lực công tác 

tại đơn vị sự nghiệp và chiếm 13,1% đội ngũ trí thức tại các đơn vị sự nghiệp); 

có 01 viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I (trước đây chưa có), 39 trí 

thức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc chức danh nghề nghiệp hạng II, tăng 05 

người so với năm 2008; 302 công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và 

tương đương (tăng 103 người, tương ứng tăng 18,8% so với năm 2008). Tỷ lệ 

đội ngũ trí thức có độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi chiếm tỷ lệ khá cao (76,8%), là điều 

kiện thuận lợi để Sở thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. 

- Đội ngũ trí thức đã thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong thực hiện 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm 

chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng và đóng góp không nhỏ trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành thông qua công tác chủ trì, phối 

hợp, tham gia xây dựng chính sách, soạn thảo nghị quyết, chiến lược, chương 

trình, đề án và các công trình nghiên cứu, sách, bài tạp chí; dàn dựng, sáng tạo ra 

các chương trình, tác phẩm nghệ thuật uy tín, chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng 

được nhiều học viên, vận động viên, diễn viên… đoạt giải cao trong các cuộc thi 

nghệ thuật, thể thao trong nước và quốc tế; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 

phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy 

mạnh, nâng cao chất lượng, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố. Công tác gia đình có nhiều chuyển biến, nhất là công tác tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, gìn giữ văn hóa truyền thống trong gia đình 

góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững. Công tác bảo tồn và phát huy 

các giá trị di sản văn hóa được chú trọng; các hoạt động nghệ thuật kể cả ở vùng 

sâu, vùng xa được công chúng đón nhận; qua đó, giáo dục truyền thống yêu 

nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và định hướng giáo dục thẩm mỹ cho công 

chúng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

- Đội ngũ trí thức có tinh thần học tập nâng cao trình độ và biết vận dụng 

kiến thức đã học vào hoạt động nghề nghiệp; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

sẵn sàng đồng hành cùng các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, thực hiện 
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chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và thành phố. Đã có không ít những 

trí thức trẻ, được đào tạo bài bản, năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm và có 

năng lực nghiên cứu, sáng tạo, tiếp thu nhanh những kiến thức mới để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều trí thức được tín nhiệm cao, thể hiện được 

năng lực điều hành, quản lý và được công nhận là những tấm gương tiêu biểu, 

điển hình của ngành. Số lượng trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ được công nhân 

danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, lao động tiên tiến, được Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen và giấy 

khen ngày càng tăng và chiếm tỷ lệ không nhỏ trong các danh hiệu thi đua hàng 

năm.   

- Đã có sự quan tâm, phối hợp khá chặt chẽ giữa Trung ương và địa 

phương, giữa Sở và các đơn vị liên quan trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính 

sách của Đảng thông qua các chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng đội ngũ trí 

thức của thành phố nói chung và của ngành nói riêng. Công tác xây dựng đội ngũ 

trí thức (tạo nguồn, tuyển dụng, tiếp nhận) cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng 

đã có những cách làm mới, thể hiện sự linh hoạt, gắn kết tạo tính hiệu quả, chất 

lượng, chuyên nghiệp giữa các khâu: quy hoạch - đào tạo - bổ nhiệm. 

- Chế độ chính sách đối với đội ngũ trí thức trong thời gian vừa qua có nhiều 

nổi bật góp phần ổn định tư tưởng, tâm lý của đội ngũ trí thức. 

- Các hiệp hội, liên đoàn trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật và thể dục thể 

thao dưới nhiều hình thức, tên gọi khác nhau đã có nhiều cố gắng tập hợp, đoàn 

kết đội ngũ trí thức, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; triển khai khá tốt 

công tác phát triển đội ngũ trí thức trong các đơn vị thành viên. 

2. Những hạn chế, yếu kém chủ yếu 

- Công tác xây dựng kế hoạch, rà soát, thống kê và đánh giá đội ngũ trí 

thức ngành Văn hóa và Thể thao chưa được thường xuyên nên việc đánh giá 

hiệu quả thực hiện việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chưa kịp thời, hiệu quả và toàn diện. 

- Đội ngũ trí thức tuy nâng lên về số lượng, dần được chuẩn hoá, nâng cao 

chất lượng nhưng tính chủ động, khả năng đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ chưa theo kịp yêu cầu phát triển của ngành, mong muốn của lãnh 

đạo thành phố, còn thiếu tính chuyên nghiệp, chậm thích ứng, chậm đổi mới. 

- Đặc thù là của nhân lực văn hóa và thể thao là phải có chuyên môn, năng 

khiếu về văn hóa, thể thao, đồng thời phải có khả năng huy động, thu hút nhân 

dân tham gia vào các hoạt động; do đó, để xây dựng được đội ngũ trí thức làm 

công tác văn hóa, thể thao vừa có tâm vừa có tầm là rất khó khăn, nhất là đối với 

tuyến cơ sở.  

- Còn thiếu chuyên gia đầu ngành, nhà nghiên cứu, lý luận có khả năng dự 

báo và định hướng phát triển ngành nhằm xây dựng chiến lược và đề ra giải 

pháp mang tính đột phá; thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về tổ chức sự kiện, mỹ 

thuật, đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ tài năng... để đảm nhận tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ có tính liên ngành, quy mô lớn. 
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- Một bộ phận trí thức thiếu năng động, sáng tạo, chưa tâm huyết, chưa 

đầu tư nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ; trình độ 

ngoại ngữ, ý thức và quyết tâm học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ của công 

chức, viên chức còn hạn chế, nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội 

nhập quốc tế sâu rộng. 

- Việc huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức chưa 

được quan tâm đúng mức; môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng; 

những cơ chế, chính sách về tuyển dụng, đào tạo, xét chuyển chức danh nghề 

nghiệp chưa được đồng bộ; còn hạn chế, chưa đủ mạnh để thu hút, khuyến khích 

đội ngũ trí thức.  

- Cơ chế thị trường đã có những tác động nhất định đối với đội ngũ trí 

thức, nhất là trên lĩnh vực tiền lương, thu nhập dẫn đến thiếu yên tâm công tác. 

Có hiện tượng trí thức giỏi, có năng lực bị thu hút hoặc đi tìm việc cơ hội ở 

doanh nghiệp, các địa phương có điều kiện phát triển thuận lợi hơn. Mặc dù lãnh 

đạo thành phố đã có sự quan tâm đặc biệt và sâu sắc đối với các nghệ sĩ, diễn 

viên và nhạc công của 02 Nhà hát như đã nêu ở trên; tuy nhiên, từ năm 2019 đến 

nay, các chế độ đãi ngộ đối với diễn viên, nhạc công trên không được tiếp tục 

thực hiện do vướng các quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

- Chức năng, nhiệm vụ được giao của Sở Văn hóa và Thể thao bao quát 

nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện nay, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế nên 

đội ngũ trí thức của ngành mặc dù được củng cố, tăng cường nhưng chưa đáp 

ứng được yêu cầu phát triển khi thành phố hội nhập quốc tế ngày một sâu và 

toàn diện. Việc sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 

số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, sắp xếp số lượng cấp phó các phòng, đơn vị 

sự nghiệp là việc làm tất yếu; song cũng đã tạo tâm lý không ổn định đối với 

một số trí thức, làm ảnh hưởng đến chất lượng thực thi chức năng, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục thể thao. 

- Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Thông tư 

quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; theo đó, để được bổ nhiệm vào 

chức danh nghề nghiệp hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì viên chức 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng. Tuy nhiên 

hiện nay, cơ sở tổ chức đào tạo các chứng chỉ này đa phần ở Hà Nội và Thành 

phố Hồ Chí Minh; mặt khác, nguồn kinh phí của các đơn vị sự nghiệp còn hạn 

chế (đa số nguồn thu thấp hoặc không có nguồn thu), không đủ để tổ chức các 

lớp bồi dưỡng hoặc chi trả chế độ trợ cấp đi học cho viên chức nên viên chức 

ngành Văn hóa và Thể thao gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

VI. BÀI HỌC, KINH NGHIỆM 

1. Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW, Chƣơng trình 

hành động số 32-CTr/TU 

Việc Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản cụ 

thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, Kết luận 52-KL/TW 
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như Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 25 tháng 10 năm 2008 của 

Thành uỷ Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá X) “Về xây dựng đội ngũ 

trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Quyết 

định số 3438/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển 

đội ngũ trí thức thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” đã góp phần tạo sự thống 

nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị vừa là động lực, vừa là điều kiện để thực 

hiện tốt công tác phát triển đội ngũ trí thức. 

2. Việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, Chƣơng 

trình hành động số 32-CTr/TU 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương 

trình hành động số 32-CTr/TU phải thường xuyên, có sự quan tâm của cấp ủy, 

lãnh đạo các đơn vị; phát huy hợp lý, hài hòa giữa trách nhiệm của tập thể với 

vai trò, vị trí người đứng đầu; lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW, Chương trình hành động số 32-CTr/TU vào trong công tác chuyên môn 

của đơn vị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của đơn vị. 

- Việc tuân thủ, triển khai kịp thời và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, 

chủ trương của Trung ương, của thành phố phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

ngành có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây 

dựng và phát triển đội ngũ trí thức. 

3. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền 

- Đảng uỷ Sở và lãnh đạo Sở đã có sự thống nhất, gắn bó chặt chẽ trong 

công tác chỉ đạo, chăm lo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của ngành, đặc 

biệt là đội ngũ trí thức; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công 

khai, minh bạch trong công tác cán bộ; nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp 

lớn về phát triển đội ngũ trí thức của ngành đã được cụ thể hóa bằng quy chế, 

quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai. Các khâu quản lý, đánh giá, 

tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực 

hiện chính sách đối với đội ngũ trí thức được Đảng uỷ Sở và lãnh đạo Sở thảo 

luận một cách dân chủ và quyết định theo đa số. 

- Các chi đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp luôn 

tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức được tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm; tạo 

môi trường làm việc thuận lợi để đội ngũ trí thức được bày tỏ chính kiến, phát huy 

năng lực, thoả sức sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của ngành. 

4. Trách nhiệm và đóng góp của đội ngũ trí thức 

Đội ngũ trí thức có ý thức tự giác nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ; có trách nhiệm với công việc đang đảm nhiệm, chủ 

động, sáng tạo trong công việc được giao, đóng vai trò lớn trong công tác vận 

động quần chúng xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, gia đình văn hóa, 

rèn luyện thể chất, tạo ra những sản phẩm văn hoá, nghệ thuật có giá trị và đem lại 

thành tích cao trong hoạt động thể dục thể thao. 
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5. Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đại điện cho đội ngũ trí thức 

- Kiện toàn các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên để phát 

huy hiệu quả hoạt động; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đội 

ngũ trí thức để tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường 

làm việc thân thiện, thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực. 

- Các hiệp hội, hội, liên đoàn ngày càng ý thức vai trò, trách nhiệm tập 

hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức để triển khai tốt các chương trình, kế hoạch công 

tác của hội. Việc Sở Văn hóa và Thể thao ký kết và triển khai có hiệu quả Quy 

chế phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, 

tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội và các Hội thành viên  hoạt động có hiệu quả, 

tranh thủ sự tài trợ, phối hợp các Liên đoàn, hiệp hội thể thao trong công tác 

huấn luyện đào tạo và tổ chức thi đấu đã góp phần nâng cao chất lượng, phát 

triển số lượng trí thức hoạt động trong ngành. 

Phần thứ hai 

ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

CHỦ YẾU THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC GIAI ĐOẠN 

2023-2030, TẦM NHÌN NĂM 2045 

A BỐI CẢNH 

I. BỐI CẢNH QUỐC TẾ 

1. Xu thế phát triển 

 Thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc của khoa 

học  - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cuộc cách mạng chuyển đổi công nghệ số 

và trí tuệ nhân tạo sẽ không những làm thay đổi cách quản trị xã hội mà còn làm 

thay đổi cả cách suy nghĩ, cách ứng xử, lối tư duy của con người. Giao lưu và 

hội nhập quốc tế về văn hóa nghệ thuật, thể thao đang diễn ra ngày càng thuận 

lợi và nhanh chóng; song cũng là cuộc đấu tranh gay gắt để bảo tồn tính đa 

dạng, bản sắc văn hóa và các môn thể thao dân tộc. Quá trình giao lưu và hội 

nhập quốc tế về văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao có khả năng tạo ra những 

biến đổi lớn về diện mạo, đặc điểm, loại hình văn nghệ, hoạt động thể dục thể 

thao; đồng thời với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện thông tin 

truyền thông, công nghệ giải trí, thể thao cũng sẽ tạo ra nhưng tác động tích cực 

và tiêu cực đối với đời sống xã hội và công chúng. Trong bối cảnh đó, để tận 

dụng thời cơ và vượt qua thách thức của cuộc chuyển đổi số thì khâu đột phá 

đầu tiên phải được tính đến là tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả 

nguồn nhân lực, nhất là tầng lớp trí thức. 

2. Tác động, ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ trí thức 

Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh 

chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh. Để từng bước tiến hành có kết quả các mục tiêu trên thì đội ngũ trí 

thức giữ vai trò và trọng trách nặng nề nhất. Việc xây dựng đội ngũ trí thức là 

một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, làm cho đội ngũ trí thức thực sự có đủ đức, 
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đủ tài, giữ vững vai trò nòng cốt, là “cái gốc của mọi công việc” như lời Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 

3. Kinh nghiệm nƣớc ngoài 

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ trí thức luôn là 

một vấn đề ưu tiên của nhiều quốc gia bởi trong bối cảnh phát triển kinh tế tri 

thức như hiện nay, nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức sẽ 

đóng góp cho sự phát triển của các tổ chức và quốc gia; phản ánh tiềm lực của 

mỗi quốc gia. 

II. BỐI CẢNH TRONG NƢỚC 

1. Yêu cầu về phát triển đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới 

- Trong bối cảnh đất nước mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt là 

yêu cầu, nhiệm vụ của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đặt ra 

yêu cầu cấp bách là phát triển nguồn nhân lực, đặt biệt là nguồn nhân lực chất 

lượng cao vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển 

đất nước. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, đối ngoại, 

nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 

- Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về thí điểm 

xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng cũng đặt ra nhiều 

yêu cầu mới về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực khu 

vực công, gắn liền với quá trình sắp xếp lại nguồn nhân lực, nâng cao trình độ 

quản lý nhà nước chuyên ngành và các điều kiện hỗ trợ liên quan để đảm bảo 

xây dựng một hệ thống chính quyền tinh gọn, thông suốt và hiệu quả. Việc xây 

dựng và phát triển đội ngũ trí thức lồng ghép trong việc thực hiện thí điểm chính 

quyền đô thị, xây dựng các quy hoạch chiến lược phát triển ngành sẽ đáp ứng tốt 

yêu cầu đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế đặc biệt quan trọng để thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tạo bước đột phá cho tăng 

trưởng theo hướng chiều sâu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh kinh 

tế tri thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 

XXII, Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 119/2020/QH14 

của Quốc hội. 

2. Yêu cầu về tăng cƣờng đóng góp của đội ngũ trí thức 

Bản thân đội ngũ trí thức cần nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức 

nghề nghiệp; không ngừng học hỏi, tìm tòi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, có 

chí khí và hoài bão, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc nói chung và thành phố nói riêng. Khắc phục hiện tượng suy 

thoái tư tưởng chính trị trong một bộ phận trí thức hiện nay. 

3. Yêu cầu về tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách 

- Sớm xây dựng chiến lược quốc gia nói chung và thành phố nói riêng về 

phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030 dựa trên yêu cầu của từng ngành, 

phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và 
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thành phố nói riêng trong giai đoạn phát triển mới.  

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế, 

chính sách, hành lang pháp lý thuận lợi và tổ chức nhiều diễn đàn để khuyến 

khích, bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong quá trình tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ, tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát các 

chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của thành 

phố. Tôn vinh những trí thức giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến. 

- Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi 

ngộ, tôn vinh đội ngũ trí thức, nhất là các chuyên gia giỏi, có nhiều đóng góp 

cho quê hương, đất nước.  

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đưa cán bộ, công chức, nhà khoa học trẻ, sinh 

viên có đạo đức, triển vọng được giải thưởng quốc tế đi đào tạo ở nước ngoài 

4. Yêu cầu về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng (ban hành văn bản 

chỉ đạo mới). 

Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí 

thức; nâng cao nhận thức chính trị và đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí 

thức với đất nước; đẩy mạnh rà soát, điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các 

cơ chế, chính sách, quy định để thu hút, giữ chân và phát huy tốt năng lực sáng 

tạo của đội ngũ trí thức. 

B. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức 

Đội ngũ trí thức ngành Văn hóa và Thể thao là lực lượng quan trọng trong 

việc xây dựng, gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc; giữ vai trò nòng cốt trong việc cung cấp luận cứ khoa học, tham gia 

phản biện góp phần xây dựng đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa và thể thao; là lực lượng xung kích, có 

trách nhiệm dự báo, sáng tạo, dẫn dắt và hướng dẫn cộng đồng, làm tốt công tác 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức 

các hoạt động văn hoá và thể thao. 

2. Về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức 

- Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ngành Văn hoá và Thể 

thao cả về số lượng lẫn chất lượng; đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng và 

phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới. 

- Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới phải gắn kết chặt chẽ với cải 

cách bộ máy hành chính, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 
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chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; lồng ghép trong việc xây 

dựng chiến lược phát triển ngành Văn hóa và Thể thao, củng cố quốc phòng, an 

ninh, với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển nền 

kinh tế tri thức của đất nước và xu thế phát triển của khoa học - công nghệ. Phát 

huy vai trò của trí thức, tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất cho hoạt động 

chuyên môn và tạo điều kiện để trí thức nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến. 

- Đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả, đồng bộ và giải quyết tốt mối quan hệ 

giữa phát triển đội ngũ trí thức với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 

ngành; lựa chọn khâu đột phá, lĩnh vực ưu tiên và cơ sở trọng điểm để tập trung 

nguồn lực, tạo bước chuyển rõ rệt trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức 

của ngành. Có chính sách phát hiện, đào tạo tài năng; bồi dưỡng và trọng dụng 

nhân tài, chuyên gia, đội ngũ văn nghệ sĩ, sáng tác, đạo diễn… 

- Mỗi trí thức của ngành phải có bổn phận nỗ lực vươn lên, không ngừng 

phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, đóng 

góp nhiều nhất cho sự phát triển của ngành và thành phố.  

3. Về công tác trí thức của hệ thống chính trị 

- Nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò 

quản lý Nhà nước của ngành Văn hóa và Thể thao và năng lực tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp, làm tốt công tác xã hội hoá và tăng cường 

hợp tác, liên kết trong đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ. 

- Tăng cường sinh hoạt tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm 

của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và 

thể dục thể thao. Xây dựng quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp, văn hóa ứng xử trong hoạt động công vụ. 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức của các hội trí thức của ngành đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới. 

4. Về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức 

- Có chính sách, cơ chế để các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia 

xây dựng đội ngũ trí thức của ngành, trong đó quan tâm đến hoạt động của các 

hội trí thức trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao.  

- Có cơ chế chính sách khuyến khích, ghi nhận, tôn vinh những công 

chức, viên chức có thành tích đóng góp tiêu biểu, những nghệ sĩ, huấn luyện 

viên tài năng có nhiều đóng góp cho ngành.  

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát (đến 2030, tầm nhìn 2045) 

- Xây dựng đội ngũ trí thức của ngành ngày càng đủ về số lượng, đảm bảo 

về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với xu thế phát triển khoa học - công 

nghệ, bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển 

của ngành, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 “xây dựng thành phố Đà Nẵng trở 
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thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam 

Á, là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất 

lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các 

sự kiện tầm khu vực và quốc tế” nêu tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 

tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hình thành một đội ngũ trí thức có 

bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, có trình độ chuyên môn cao và năng 

lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, từng bước tiếp cận ngang tầm với trình độ 

của trí thức trong khu vực và trên thế giới; có khả năng làm chủ và chuyển giao 

khoa học công nghệ tiên tiến; sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật có 

chất lượng, đạt được đỉnh cao nghệ thuật; đưa thể thao đạt được nhiều thành tích 

vinh dự hơn nữa, phát triển ngang tầm khu vực và thế giới. 

2. Mục tiêu cụ thể (đến năm 2030) 

a) Số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần 

- Phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ trí thức sẽ đạt 80% nguồn nhân lực 

toàn Sở; trong đó, đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn liên quan đến văn hoá 

và thể dục thể thao đạt trên 50%; đội ngũ diễn viên có trình độ đại học với chuyên 

ngành phù hợp đạt trên 50% tổng số diễn viên đang công tác trong ngành. 

- Ưu tiên thu hút, tuyển dụng đối với lĩnh vực ngành còn thiếu, phù hợp 

với xu hướng phát triển ngành cũng như của thành phố. 

- Phấn đấu đến năm 2030 lựa chọn và cử đi đào tạo ở nước ngoài khoảng 

01 - 02 thạc sĩ, ưu tiên đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trong nước chưa có 

khả năng đào tạo hoặc đào tạo nhưng chất lượng chưa cao; chú trọng đào tạo các 

ngành phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa. 

- 100% công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn vị trí việc làm theo quy định. 

b) Đổi mới sáng tạo (thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội) 

- Phấn đấu thực hiện chuyển đổi 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế việc trả lương từ ngân sách Nhà 

nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. 

- Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 02 sáng kiến, giải pháp cấp thành phố; 

100% đơn vị đều có công chức, viên chức được công nhận có sáng kiến, giải 

pháp trong công tác. 

- Xây dựng, sáng tạo nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ, có giá trị 

nghệ thuật cao để đủ sức thu hút khán giả và du khách. 

c) Hoàn thiện môi trường làm việc (cơ sở hạ tầng, thông tin,...) 

- Đến năm 2030, 100% đơn vị có trụ sở làm việc và trang thiết bị, hoạt 

động có hiệu quả, có Đề án vị trí việc làm được UBND thành phố phê duyệt phù 

hợp với quy định hiện hành. 

- Môi trường làm việc đáp ứng đầy đủ trang thiết bị phù hợp với chuyên 
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môn nghiệp vụ của đội ngũ trí thức. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức ngành Văn hóa và Thể 

thao từ thành phố đến cơ sở làm cơ sở cho hoạch định các chiến lược, quy 

hoạch ngành và quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhân lực. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

- Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là nhận 

thức của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về vai trò, vị 

trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong phát triển bền vững;  

- Lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm 

vụ, giải pháp về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức của ngành; 

tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ trí thức 

đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, 

chính sách đối với đội ngũ trí thức ngành Văn hóa và Thể thao. 

- Tăng cường phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức; xây dựng và củng cố 

tổ chức Đảng trong các đơn vị để thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo đối với đội 

ngũ trí thức làm công tác văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao. Đổi 

mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức 

đồng bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng và phát 

triển ngành Văn hóa, Gia đình và Thể dục thể thao. 

2. Quản lý của Nhà nƣớc 

- Tham mưu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính 

sách, quy trình phát hiện, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đãi 

ngộ và đánh giá trí thức; thu hút người tài năng, đội ngũ chuyên gia, các nhà 

quản lý có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về công tác tại các đơn vị sự 

nghiệp ngành Văn hóa và Thể thao để tăng cường đội ngũ viên chức lãnh đạo, 

quản lý của ngành. 

- Nghiên cứu xây dựng chế độ ưu đãi trên một số lĩnh vực khó thu hút 

chuyên gia, tài năng về làm việc tại thành phố; cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt 

động đào tạo nghệ sĩ, diễn viên…; cơ chế chính sách khuyến khích, ghi nhận, 

tôn vinh những công chức, viên chức thực tài, có thành tích đóng góp tiêu biểu, 

những nghệ sĩ tài năng có nhiều đóng góp cho ngành. 

- Rà soát, kiện toàn và củng cố cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sự 

nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và tình hình phát triển kinh tế, 

xã hội của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành; rà soát, điều chỉnh chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp phù hợp quy định hiện hành và tình 

hình thực tế tại địa phương. 
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- Rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với yêu cầu thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ và quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức, làm cơ sở để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, phát triển nhân lực của ngành trong thời gian đến. 

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với trình độ chuyên 

môn, sở trường, năng lực công tác và quy định mới hiện hành về quản lý, sử 

dụng viên chức; tạo điều kiện cho công chức, viên chức được rèn luyện trong 

thực tiễn và dự nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận. Tranh thủ chính sách thu hút, đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố và đổi mới, nâng cao chất 

lượng tuyển dụng để kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức trẻ, các chuyên gia đầu 

ngành, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nghệ sỹ, huấn luyện viên tài năng đến 

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường thực hiện thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến 

khích nhiều đối tượng tham gia, qua đó kịp thời phát hiện, thu hút, trọng dụng 

những người có đức, có tài; quan tâm, khuyến khích bổ nhiệm trí thức có tư duy 

đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm; giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với viên chức và người lao 

động dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc.  

- Chủ động tìm kiếm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức được tham dự các 

cuộc hội nghị, hội thảo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm ở trong và ngoài nước; 

khuyến khích các hình thức hợp tác, liên kết việc nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao khoa học và công nghệ giữa các cơ quan, đơn vị, nhà hát, trung tâm huấn 

luyện; tranh thủ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ của các 

chuyên gia nước ngoài và kiều bào, các nguồn tài trợ quốc tế; tăng cường xúc 

tiến, mở rộng hợp tác, giao lưu quốc tế, thu hút đăng cai tổ chức các sự kiện, tạo 

cơ hội để nguồn nhân lực của ngành cọ xát, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, nâng 

cao năng lực chuyên môn và khai thác, chuyển giao công nghệ, từng bước đưa 

một số hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao thành loại hình kinh tế dịch vụ, đóng 

góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của thành phố.  

- Đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và các 

phương tiện thích hợp khác vào công tác nghiệp vụ của ngành; tạo môi trường, 

không gian làm việc tốt nhất để đội ngũ trí thức có thể yên tâm công tác, thỏa 

sức sáng tạo và cống hiến. Khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức có thể 

phát huy tối đa tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý phục vụ sự 

nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao, đưa ra nhiều ý 

tưởng mới góp phần cải tiến và nâng cao năng suất thực hiện nhiệm vụ…  

- Khuyến khích thúc đẩy, tạo điều kiện hoạt động nghiên cứu khoa học và 

ứng dụng công nghệ trong các đơn vị sự nghiệp. Ứng dụng chuyển đổi số và 

công nghệ 4.0 để nâng cấp, hiện đại hoá công cụ quản lý hồ sơ công chức, viên 

chức của ngành gắn chặt chẽ với Hệ thống cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức ngành. 

Sử dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý 
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đội ngũ trí thức. 

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, phát 

huy dân chủ ở cơ sở, vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong việc xây 

dựng và phát triển đội ngũ trí thức. 

3. Đóng góp của đội ngũ trí thức 

- Bản thân đội ngũ trí thức cần nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức 

nghề nghiệp. Không ngừng học hỏi, tìm tòi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, có 

chí khí và hoài bão tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, hiệu quả trong công tác 

được giao; phục vụ tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và đáp ứng yêu cầu rèn 

luyện sức khoẻ của người dân. Khắc phục hiện tượng suy thoái tư tưởng chính 

trị trong một bộ phận trí thức hiện nay. 

- Khuyến khích nâng cao ý thức tự học và niềm đam mê sáng tạo của mỗi 

trí thức, tạo điều kiện để các sáng kiến, giải pháp của trí thức được triển khai, đi 

vào áp dụng trong thực tế.  

- Tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức đi đầu trong các hoạt động nghiên cứu 

lý luận và tổng kết thực tiễn, phản biện, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề 

liên quan đến văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao; truyền bá các tri 

thức tiến bộ trong cộng đồng và nâng cao trách nhiệm của các nhà khoa học đầu 

ngành, các chuyên gia và nghệ nhân trong đào tạo đội ngũ kế cận. 

4. Các tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức 

- Rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức theo 

quy định pháp luật, tinh gọn, hiệu quả. 

- Nâng cao tối đa vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động và công tác phối 

hợp của liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, các hội chuyên ngành văn hóa 

nghệ thuật, liên đoàn chuyên ngành trong lĩnh vực thể dục thể thao của địa 

phương và của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến kiến thức của các hội trí thức. 

- Nâng cao trình độ cán bộ của các đoàn thể, các tổ chức nghề nghiệp 

trong hoạt động vǎn hóa nghệ thuật, gia đình và thể dục thể thao; định kỳ tổ 

chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với trí thức để lắng nghe ý kiến, đối thoại với 

trí thức về những vấn đề quan trọng của địa phương, đơn vị. Tạo môi trường làm 

việc thực sự phát huy dân chủ và khuyến khích trí thức tự do sáng tạo, công 

bằng trong nghiên cứu, sáng tác... 

- Các tổ chức hội trí thức cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ 

quan chức năng để đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tập 

hợp sức mạnh và trí tuệ của đội ngũ trí thức, phát huy đội ngũ trí thức trong tình 

hình mới. Chủ động phát hiện, thu hút, tập hợp trí thức trẻ, trí thức trong các 

doanh nghiệp vào các tổ chức hội. 

5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác 
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a) Về cơ sở vật chất 

- Ổn định địa điểm làm việc và hoạt động của 07 đơn vị, gồm: Nhà hát 

Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Thư viện Khoa học tổng hợp, 

Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà 

Nẵng, Trung tâm Thể dục thể thao thành phố. 

- Đầu tư nâng cấp, xây dựng trụ sở làm việc cho 02 đơn vị gồm: Trung tâm 

Văn hóa – Điện ảnh thành phố và Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động 

viên thể dục thể thao Đà Nẵng; tiếp tục đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng 

hợp cơ sở 2; Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2; Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 - 44 

Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng; Cải tạo, nâng cấp Bể bơi 

thành tích cao thành phố, Nhà tập võ Teakwondo, Câu lạc bộ thể thao biển...  

- Từng bước đầu tư hoàn thiện Khu Liên hợp Thể thao tại phường Hòa 

Xuân, quận Cẩm Lệ. 

- Đầu tư xây dựng Nhà hát múa rối tại Đà Nẵng thuộc Nhà hát tuồng 

Nguyễn Hiển Dĩnh. 

- Tiếp tục đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn cho các 

nhà hát, công tác tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh 

thành phố; đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động thư viện kỹ thuật số, công tác 

chiếu phim tại Rạp Chiếu bóng Lê Độ và vùng sâu, vùng xa, các khu công 

nghiệp, phục vụ tập luyện và thi đấu thể thao; mua sắm, sưu tầm hiện vật để bổ 

sung cho quỹ hiện vật tại các bảo tàng. 

- Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi để đội ngũ trí thức nghiên 

cứu, sáng tạo, trao đổi học thuật, phản biện xã hội; đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ 

đối với công trình nghiên cứu, bản quyền tác giả và các tác phẩm, sản phẩm của 

trí thức trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng 

- Xác định mục tiêu, quy trình, yêu cầu và xây dựng Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng và tạo điều kiện để công chức, viên chức tham gia, trong đó chú trọng 

nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, nghiệp 

vụ chuyên sâu, ngoại ngữ và các kỹ năng khác đối với đội ngũ trí thức, phù hợp 

với các cương vị công tác, vị trí việc làm, đảm bảo tính toàn diện về phẩm chất 

chính trị, đạo đức, kiến thức, kỹ năng, văn hóa, phong cách, tinh thần làm việc 

tập thể, tư duy độc lập, sáng tạo, năng lực cập nhật tri thức mới. Kết hợp chặt 

chẽ giữa đào tạo lại và đào tạo mới để kịp thời bổ sung những tri thức, kỹ năng 

cần thiết để trí thức của ngành có đủ khả năng làm việc tốt trong nền kinh tế tri 

thức và bối cảnh chuyển đổi số. 

- Lựa chọn những sinh viên tài năng, văn nghệ sĩ, trí thức trẻ có năng lực, 

nhiệt huyết cử đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ngoại 

ngữ tại các cơ sở đào tạo, tổ chức uy tín ở nước ngoài. 
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- Đa dạng hóa các phương thức đào tạo (toàn thời gian ở trong nước hoặc 

nước ngoài; liên kết, phối hợp trong nước và nước ngoài); rà soát, đổi mới 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp 

vụ của ngành nhằm đảm bảo phù hợp với đối tượng và thực tế yêu cầu phát triển 

của ngành. 

- Nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn các cơ sở, học viện thể thao thuộc các 

quốc gia có trình độ thể thao phát triển mạnh như Mỹ, Úc, Đức để cử HLV đi 

đào tạo, hoặc mời chuyên gia giỏi về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên. 

c) Khuyến khích xã hội hoá 

 - Khuyến khích lập các quỹ hỗ trợ phát triển tài năng văn hóa, thể thao 

theo phương thức phi lợi nhuận do các tổ chức, cá nhân đứng ra góp vốn, nhằm 

hỗ trợ cho công tác đào tạo và khen thưởng nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công, huấn 

luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc. 

- Huy động, khuyến khích sự tham gia của cá nhân, các tổ chức vào việc 

thu hút, đào tạo, sử dụng các đội ngũ trí thức ngành văn hóa, gia đình và thể dục 

thể thao. 

d) Đảm bảo nguồn lực về tài chính 

- Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các mục tiêu và giải pháp phát triển đội 

ngũ trí thức. 

- Thu hút và đa dạng hóa nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước cho hoạt động xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của ngành văn 

hóa và thể thao. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. CÁC CẤP ỦY ĐẢNG 

- Các cấp uỷ Đảng nâng cao trách nhiệm, tuyên truyền, quán triệt việc 

thực hiện đường lối, định hướng xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức. 

- Phân công một lãnh đạo trực tiếp tham mưu cấp uỷ và chịu trách nhiệm 

trước cấp uỷ về việc điều hành, chỉ đạo phát triển đội ngũ trí thức của ngành. 

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn, hàng năm về phát triển 

đội ngũ trí thức ngành Văn hóa và Thể thao phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ 

trí thức toàn thành phố, Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển thể 

dục thể thao, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

II. CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

1. Sở Văn hoá và Thể thao  

- Là cơ quan đầu mối tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch tổng thể giai 

đoạn và hằng năm về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ngành Văn hoá và 

Thể thao. 
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, đánh giá 

các quy định, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của 

ngành để điều chỉnh, bổ sung phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế 

của thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

các đề án, chương trình phát triển đội ngũ trí thức ngành Văn hoá và Thể thao. 

- Tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các mục tiêu, báo cáo 

UBND thành phố theo quy định. 

2. Sở Nội vụ 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc xây dựng, quản lý đội 

ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và 

quản lý gia đình trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền. 

- Phối hợp nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chính sách ưu 

đãi đối với đội ngũ trí thức của thành phố nói chung và đội ngũ trí thức của 

ngành nói riêng. 

3. Sở Tài chính 

Trên cơ sở đề xuất của sở, phối hợp tham mưu UBND thành phố xem 

xét, bố trí kinh phí để thực hiện các mục tiêu phát triển đội ngũ trí thức của ngành.  

4. Các sở, ngành, đơn vị liên quan  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hoá và Thể 

thao thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đội ngũ trí thức của ngành. 

III. CÁC TỔ CHỨC CỦA TRÍ THỨC 

Chủ động phối hợp với Sở và các đơn vị liên quan để tập hợp đông đảo 

đội ngũ trí thức, hình thành đội ngũ chuyên gia có uy tín, có trình độ cao, tâm 

huyết để sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, tham gia 

vào hoạt động tư vấn, phê bình, phản biện, đóng góp vào sự nghiệp phát triển 

chung của ngành Văn hoá và Thể thao. 

Phần thứ ba 

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI TRUNG ƢƠNG VÀ THÀNH PHỐ 

I. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỚI TRUNG ƢƠNG 

1. Thực trạng hiện nay có ít học sinh dự thi vào các ngành nghệ thuật và 

âm nhạc truyền thống. Để tăng cường đội ngũ trí thức trong lĩnh vực này, kính 

đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có chủ trương giao các Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các địa phương phát hiện, tìm 

kiếm các học sinh có năng khiếu ở các địa phương cử đi đào tạo dài hạn ở 

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, để tạo nguồn đội ngũ trí thức, nghệ sỹ 

chuyên ngành về sân khấu và âm nhạc truyền thống trong những năm đến. 

2. Kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị sự nghiệp 
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công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (có nguồn thu thấp) và các đơn 

vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (không có nguồn 

thu); chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy 

mạnh thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức ngành Văn hóa và Thể thao theo hình thức trực tuyến từ xa để tiết kiệm 

thời gian, chi phí bồi dưỡng nhằm hỗ trợ cho viên chức tại các đơn vị sự nghiệp 

có điều kiện tham gia học tập, nâng cao trình độ. 

3. Kiến nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sớm ban hành Thông tư 

hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và du lịch; hướng dẫn thống nhất cách xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành văn hoá và thể thao. 

II. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ 

Quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện trụ sở làm việc và địa điểm tổ chức 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, đặc biệt là của Trung tâm 

Văn hoá – Điện ảnh thành phố. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội 

ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 

Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực 

hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; kính báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ để 

tổng hợp, báo cáo UBND thành phố./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND TP; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  
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