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Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 
 

Kính gửi: Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng 

 Thực hiện Công văn số 186-CV/BCĐ ngày 09 tháng 11 năm 2022 của 

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố về việc báo cáo kết 

quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; Sở Văn hóa 

và Thể thao báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và các mục tiêu 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; đặc biệt, đây 

cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển từ khi 

thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Trong 

bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trong những 

tháng đầu năm 2022, thành phố Đà Nẵng nói chung và ngành Văn hóa và Thể 

thao thành phố nói riêng đã tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, khắc phục những 

khó khăn, linh động trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động 

phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục có các giải pháp thích hợp, khả thi để 

hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm đề ra.  

 Cùng với đó, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng ủy, 

lãnh đạo Sở, cấp ủy các chi/đảng bộ trực thuộc, Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, 

luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 

(QCDC) ở cơ sở của thành phố. Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở cơ sở thời 

gian qua tại Sở cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình dịch, bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh đó là ảnh hưởng của bão lụt trên địa 

bàn thành phố đã ít nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động Sở. 

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

 Nhận thức được tầm quan trọng, tác dụng tích cực của việc thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở, trong năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ 

đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, đơn vị sự nghiệp làm tốt 

công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW 

ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, Nghị định số 
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04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện quy chế dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập” gắn với việc tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương và Thành ủy về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở như: Chương trình 

số 170-CTr/BCĐ ngày 15/01/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở 

thành phố về chương trình công tác trọng tâm của BCĐ thành phố năm 2022; 

Thông báo kết luận số 262-TB/TU ngày 26/01/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về 

TBKL của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố tại Hội nghị tổng kết năm 2021, 

triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Chỉ thị số 08-CT/TU 

của Ban Thường vụ Thành uỷ về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ 

đảng đối với công tác dân vận; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/7/2021 của 

Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” giai đoạn 2021-2025... Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Sở 

cũng đã chỉ đạo kịp thời đăng tải, chia sẻ các thông tin, tin, bài, các văn bản về 

những chủ trương, đường lối của Đảng, các biện pháp của Chính phủ và các Bộ, 

ngành chức năng và thành phố trong công tác thực hiện QCDC ở cơ sở trên 

trang Thông tin điện tử của Sở và các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các nhóm 

zalo công tác đảng vụ, thi đua khen thưởng… nhằm tăng cường hơn nữa công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc kịp thời tuyên 

truyền, giáo dục tư tưởng, chủ động cung cấp thông tin có định hướng cho đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác thực hiện QCDC ở cơ sở 

trong giai đoạn hiện nay. 

 Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Sở cũng đã chỉ đạo việc quán triệt, tuyên 

truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các 

phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở 

về thực hiện QCDC cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, 

Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 

2020 – 2025, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn 

Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp 

phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và 

đạo đức”, Chỉ thị số 29-CT/TU về “5 xây”, “3 chống”, xem đây là một trong 

những tiêu chí quan trọng để tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động Sở.  

 Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Sở cũng đã ban hành các văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC tại Sở gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị như: Kế hoạch số 116/KH-SVHTT ngày 
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18/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ 

sở năm 2022, Chương trình số 115/CTr-SVHTT ngày 18/3/2022 về Chương trình 

công tác trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS Sở Văn 

hóa và Thể thao, Chương trình 10/CTr-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện QCDC Sở năm 2022, v.v…  

 2. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Sở 

 Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Sở cũng được kiện toàn, sắp xếp phù hợp
1
. 

Ban chỉ đạo sau khi kiện toàn đã tiếp tục hoạt động có hiệu quả, tích cực, nề nếp, 

chủ động tham mưu chỉ đạo công tác thực hiện QCDC tại Sở. Các thành viên 

Ban chỉ đạo từng bước phát huy được vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ 

được phân công, tham mưu, chỉ đạo có hiệu quả công tác DCCS của Sở trong 

năm 2022. 

 Lãnh đạo Sở đã phân công bộ phận giúp việc cùng với Ban Thanh tra 

nhân dân theo dõi và giám sát hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc trong 

việc thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời tham mưu cho đảng ủy và lãnh đạo Sở 

trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động dân chủ tại cơ quan. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

 1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

 Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC 

Sở đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện QCDC tại 

Sở, công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

ngành và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực 

hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm 

Giám đốc Sở, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC của Sở thường xuyên duy trì 

chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần, họp chuyên đề, tổ chức các hội nghị sơ 

kết, tổng kết, các Phó Giám đốc Sở cũng thường xuyên tổ chức rà soát, trao đổi 

công việc với các phòng, đơn vị sự nghiệp. Theo đó, lãnh đạo Sở đã kịp thời 

nắm bắt tình hình giải quyết công việc, những tâm tư, nguyện vọng của công 

chức, viên chức, người lao động để đưa ra hướng xử lý kịp thời, đảm bảo hiệu 

quả cũng như phát huy được dân chủ và năng lực xử lý công việc của các phòng, 

đơn vị và công chức, viên chức, người lao động Sở. Lãnh đạo Sở thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo và trực tiếp quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, 

kế hoạch công tác để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở. Các chương trình, kế 

hoạch công tác lớn và quy chế, quy định đều có sự tham gia góp ý của các 

                                           
1
Quyết định số 15-QĐ/ĐUS ngày 29/3/2021 của Đảng ủy Sở về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện 

QCDC Sở Văn hóa và Thể thao, Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 30/3/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Sở 

Văn hóa và Thể thao ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC Sở, Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 

30/3/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Sở về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC 

Sở, Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Sở về việc thành lập Tổ giúp 

việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC Sở Văn hóa và Thể thao, Công văn số 36-CV/ĐUS ngày 05/4/2021 

của Đảng ủy Sở về việc hướng dẫn củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của cơ quan, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc... 
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phòng ban, đơn vị có liên quan, góp ý của công chức, viên chức và người lao 

động trước khi ký sửa đổi hoặc ban hành mới. 

 Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Sở duy trì chế độ giao ban hàng quý theo 

đúng quy định, đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện QCDC tại Cơ quan Sở và các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

Định kỳ hàng Quý, Đảng ủy Sở tổ chức làm việc với các tổ chức đoàn thể (Đoàn 

Thanh niên, Công đoàn) để nghe báo cáo tình hình hoạt động và nghe tâm tư, 

nguyện vọng và các ý kiến đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị của các tổ chức 

đoàn thể. Đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn 

Thanh niên Sở nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

 Tại các đơn vị trực thuộc, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cũng 

được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm, xây dựng Kế hoạch thực hiện dân 

chủ cơ sở và triển khai đến từng viên chức và người lao động. Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc đã thể hiện vai trò là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trong 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cũng như đảm bảo phát 

huy dân chủ trong đơn vị. 

Trong năm 2022, Sở tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 

Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong 

sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, triển khai việc viết 

cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022, Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII), Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Chỉ 

thị 34-CT/TU ngày 21/02/2019 của Thành ủy về chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền 

và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ 

Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương 

và thành phố Đà Nẵng về phòng, chống đại dịch COVID-19, triển khai thực hiện 

tốt và có hiệu quả các giải pháp đồng bộ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong toàn ngành. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như các văn bản triển khai 

về thực hiện dân chủ được chú trọng và mang lại hiệu quả thông qua nhiều hình 

thức như phổ biến tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện 

thời sự, các buổi họp, đăng tải lên website, trang quản lý văn bản điều hành hoặc 

gửi trực tiếp. Đó là một trong những điều kiện giúp tăng cường tính hiệu lực, 

hiệu quả của các văn bản cấp trên.  

Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc gương 

mẫu thực hiện 10 trách nhiệm được quy định tại Điều 4 của Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP, thực hiện tốt dân chủ trong quản lý, điều hành, duy trì nền nếp 

các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý, bố trí thời gian để công chức, viên chức, 

người lao động gặp gỡ, trao đổi công việc, quan tâm lắng nghe và giải quyết thấu 
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đáo tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động. Luôn chú 

trọng, đảm bảo thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch những điều công 

chức, viên chức và người lao động được biết như: chương trình, kế hoạch công 

tác tháng, quý, năm; dự toán, quyết toán hàng năm các nguồn kinh phí được cấp 

của cơ quan; việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt, nâng 

ngạch, nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn, khen thưởng và kỷ luật. Bên 

cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị cũng tạo điều kiện, 

phát huy dân chủ để công chức, viên chức và người lao động được tham gia đề 

xuất các giải pháp trong công tác chuyên môn, giải pháp cải thiện, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần; thường xuyên quan tâm chỉ đạo và trực tiếp quán triệt, cụ 

thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của Sở. Các quy chế, quy định của cơ quan như Quy chế làm việc, Quy 

chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng… được rà soát và điều chỉnh kịp 

thời cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. 

Các chương trình, kế hoạch công tác lớn và quy chế, quy định đều có sự tham gia 

góp ý, bàn bạc của các phòng, đơn vị có liên quan trước khi trình sửa đổi, ban 

hành, nhờ đó tinh thần trách nhiệm và chất lượng công việc được nâng cao. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng thực hiện dân chủ trong quan hệ 

và giải quyết công việc với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

của công chức, viên chức, người lao động luôn được thực hiện tốt, bằng nhiều 

hình thức như: tiếp công dân trực tiếp, thùng thư đặt tại bộ phận một cửa, hộp 

thư điện tử, phiếu khảo sát, công văn, điện thoại… Đặc biệt, hàng năm Sở đều 

xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở, trong đó có lồng ghép 

nội dung triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân vào trong kế 

hoạch. Bên cạnh đó cũng ban hành văn bản về khảo sát mức độ hài lòng đối với 

chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận, trả kết quả để 

hướng dẫn các hình thức khảo sát đến các  sở, ngành, quận, huyện và tổ chức, 

công dân. Sở đã thông qua các hình thức tuyên truyền và khảo sát như: khảo sát 

trực tiếp tại máy tính bảng để tại Bộ phận 1 cửa, khảo sát qua Trang Thông tin 

điện tử chuyên ngành của Sở Văn hóa và Thể thao(www.vhtt.danang.gov.vn), 

tại website khảo sát trực tuyến (www.cchc.danang.gov.vn).  

Sở đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-SVHTT ngày 09/02/2022 về kế hoạch 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở, triển khai thực hiện Luật 

phòng, chống tham nhũng. Hoạt động cấp phép tại Sở được thực hiện đúng theo 

chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thành phần hồ 

sơ, thời gian giải quyết, thu phí theo quy định. Hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả được thực hiện dân chủ, minh bạch, tổ chức, công dân được giải 

đáp các thắc mắc và được hướng dẫn tận tình, rõ ràng trong quá trình liên hệ 

công việc. Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công tính đến 

thời điểm báo cáo 100% được đánh gía hài lòng. Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết sớm hạn của Sở đạt 92,8% so với tổng số hồ sơ giải quyết của Sở. 

 Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại Sở cũng được quan tâm, tích 

cực thực hiện chức năng giám sát về các hoạt động như: sử dụng kinh phí, chấp 

http://www.vhtt.danang.gov.vn/
http://www.cchc.danang.gov.vn/
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hành chế độ quản lý tài chính, tài sản; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ 

quan; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao 

động, việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo… Kết quả, các 

nội dung trên được thực hiện tốt, đúng quy định, không có trường hợp nào vi 

phạm; ý thức của công chức, viên chức và người lao động ngày càng nâng cao.  

 Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất 

để hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên gương 

mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan. Công đoàn Sở thể hiện rõ vai trò 

trong việc bảo vệ, chăm lo đời sống của công chức, viên chức, người lao động; 

Đoàn Thanh niên Sở luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào tình 

nguyện và xã hội. 

 Nhờ thực hiện tốt QCDC và công tác dân vận, trong năm qua Sở Văn hóa 

và Thể thao tiếp tục vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động đóng góp kinh phí thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của BTV Thành ủy về 

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc 

biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng” với số tiền nộp về Đảng ủy Khối là hơn 20 triệu đồng và 

giao Đoàn Thanh niên Sở để thực hiện những phần việc liên quan đến công tác 

an sinh xã hội và Chỉ thị 24-CT/TU với số tiền 10 triệu đồng. Sở cũng đã vận 

động tham gia giúp đỡ được 13 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn thành phố với tổng 

số tiền là 23,4 triệu đồng, hỗ trợ đảng viên bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 12 

triệu đồng; vận động đóng góp nhiều loại quỹ phúc lợi, an sinh của thành phố và 

Sở với số tiền gần 200 triệu đồng. 

 2. Kết quả triển khai bước đầu thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 

07/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo việc 

triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thành phố 

 Sau khi Ban thường vụ Thành ủy triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 

07/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo việc triển 

khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thành phố, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã 

chỉ đạo cấp ủy các chi/đảng bộ, các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ 

chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động. Đồng thời, Đảng ủy Sở cũng đã ban hành Kế hoạch số 27-

KH/ĐUS ngày 29/9/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 

07/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.  

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Về ưu điểm 

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của Sở đã có tác động tích cực 

đối với việc xây dựng Cơ quan Sở cũng như các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 

khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân, của công chức, viên chức và người lao 

động Sở, góp phần chuyển biến về phong cách, lề lối làm việc, nâng cao vai trò 

trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ 
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góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; các hoạt động được công khai, 

minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hơn, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được dứt điểm. Việc 

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tốt cũng đã tạo thêm động lực mới, tinh thần 

đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, là nhân tố thúc đẩy việc thực hiện 

xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Sở. Hội nghị cán bộ công chức được đảm 

bảo đúng tiến độ quy định; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Sở dần đi vào 

nề nếp và đạt hiệu quả. Ngoài ra, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Sở đã kịp thời 

báo cáo, trả lời những kiến nghị, phản biện và góp ý cử tri thông qua các chỉ đạo 

của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân... 

2. Về hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

 Qua thực tế thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 của Sở còn có những 

khó khăn và vướng mắc sau đây: 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC đôi lúc chưa thực 

sự thường xuyên, sâu rộng và kịp thời. 

 - Một số CCVCNLĐ chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của mình 

trong việc thực hiện QCDC, còn tâm lý nể nang, ngại va chạm trong nhận xét và 

đánh giá, chưa mạnh dạn trong tham gia đóng góp ý kiến và phát huy quyền làm 

chủ của mình, đặc biệt là công chức, viên chức, người lao động trẻ. 

- Các nội dung công khai được thực hiện đầy đủ nhưng việc công khai ở 

nhiều kênh khác nhau như bảng thông báo, email, trao đổi nội bộ, website… nên 

công chức, viên chức và người lao động chưa chủ động trong việc tìm đọc. 

- Ban Thanh tra nhân dân Sở chủ yếu là kiêm nhiệm, do công việc chuyên 

môn và sự vụ khá nhiều nên cũng chưa có nhiều thời gian để tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát theo chức năng. 

 V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 1. Tiếp tục rà soát và kiện toàn Ban Chỉ đạo Dân chủ cơ sở của Sở và các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là sau đại 

hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; 

 2. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng, nghị quyết của Chính phủ về thực hiện QCDC, đặc biệt là Kết luận số 

120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy 

mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ 

sở”, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực 

hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập”; Chương trình số 170-CTr/BCĐ ngày 15/01/2022 của 

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố về chương trình công tác trọng 

tâm của BCĐ thành phố năm 2022, gắn với tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao hơn 
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nữa nhận thức của CCVCNLĐ về phát huy quyền làm chủ của mình, tạo chuyển 

biến về nhận thức và ý thức, tác phong của đảng viên, CCVCNLĐ theo hướng 

“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. 

 3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đến các phòng, đơn vị trực 

thuộc về thực hiện dân chủ, tạo điều kiện phát huy quyền dân chủ của mỗi công 

chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở. 

4. Gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở với cải cách hành chính, 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng chống 

quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, 

đảng viên, tạo bầu không khí dân chủ. 

5. Các tổ chức đoàn thể của Sở và các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức 

năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội 

viên; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan. 

6. Tổ chức kiểm tra thực tế về công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 

tại các phòng, đơn vị trực thuộc, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố theo quy định. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai chủ trương, giải pháp thực hiện 

Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến công việc cơ 

quan; thực hiện đúng các chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người 

lao động theo quy định của Nhà nước; nghiêm túc, dân chủ và bình đẳng trong 

quan hệ và giải quyết công việc với tổ chức, công dân. 

8. Tiếp tục triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện công tác 

dân vận năm 2023; giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh của tổ chức, 

công dân, không để tồn đọng. 

9. Tiếp tục rà soát, đôn đốc, cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-

CT/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thành phố. 

10. Tổ chức đánh giá tổng kết và xét thi đua, đề nghị khen thưởng đối với 

các phòng, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2023. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Dân chủ của Sở Văn hóa và 

Thể thao trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, kính báo cáo Ban 

chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đảng ủy Khối CCQTP (b/c); 

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ĐVSN; 

- Lưu: VT, VP(Gia). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Phạm Tấn Xử 
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-SVHTT ngày    tháng    năm 2022  

của Sở Văn hóa và Thể thao) 

 

 1. Tổng số văn bản về công tác QCDC: 52 văn bản, trong đó: 

 - Cấp ủy, tổ chức đảng (Đảng ủy Sở, Cấp ủy các chi/đảng bộ trực thuộc): 

19 văn bản. 

 - Chính quyền (Sở và các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc): 30 văn bản. 

 - Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở: 03 văn bản. 

 2. Công tác tuyên truyền, tập huấn: 

 - Trong năm, Sở đã cử công chức, viên chức tham dự đầy đủ các lớp tập 

huấn về QCDC cơ sở do Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan 

thành phố tổ chức. 

 - Sở cũng đã lồng ghép tổ chức được 02 buổi tuyên truyền, tập huấn về 

QCDC cho các công chức, viên chức phụ trách QCDC tại các phòng và đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở (lồng ghép trong tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng vào 

tháng 3/2022 và tháng 8/2022). 

 3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở: 

 - Tổng số đoàn kiểm tra, giám sát: 01 đoàn. 

 - Tổng số đơn vị cơ sở được kiểm tra, giám sát: 09/09 đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở. 

 4. Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (tính đến kỳ báo cáo) 

- Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Không có; 

- Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là: 99 thủ tục; 

 5. Số liệu cấp phép của Sở năm 2022:  

 - Trong năm 2022, Sở đã thực hiện cấp 116 giấy phép, văn bản trong lĩnh 

vực văn hóa; đã tiếp nhận và tiến hành thẩm định ban hành 1.350 văn bản đồng 

ý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo. 

 6. Số liệu thanh tra năm 2022: 

 - Trong năm, Thanh tra Sở đã tiến hành 07 cuộc kiểm tra thường xuyên 

đối với 175 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo và phối hợp với Thanh 

tra Bộ VHTTDL tiến hành kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trên 

địa bàn thành phố, đã ban hành 30 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với 30 trường hợp sai phạm với tổng số tiền phạt là 422,75 triệu đồng; yêu cầu 

tháo gỡ 660 băng rôn, 44 bảng quảng cáo vi phạm, 02 bảng tuyên truyền quảng 

cáo trên 06 phương tiện giao thông. 
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 7. Số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức/Tổng số cơ quan, 

đơn vị: 10/10 đơn vị, đạt 100% (Cơ quan Sở và 09 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc). 

 8. Về tiếp công dân, đơn thƣ, khiếu nại tố cáo 

 */ Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Sở tổ chức tiếp công dân tại Phòng tiếp 

công dân, Tầng 1 Trung tâm hành chính thành phố (số 24 đường Trần Phú): 

 +/ Số lượt/người được tiếp công dân thường xuyên: 0 

 +/ Số lượt/người công dân định kỳ của lãnh đạo: 0 

 +/ Số lượt/người công dân đột xuất của lãnh đạo: 0 

 +/ Số đoàn đông người: 0 

 +/ Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân: Không 

 */ Kết quả công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn 

 a) Tổng số đơn: 

 - Tổng số đơn tiếp nhận: 10 đơn; 

 - Số đơn đã xử lý/Tổng số đơn tiếp nhận: 10/10 đơn; 

 - Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 10 đơn 

 b) Phân loại, xử lý đơn 

 - Phân loại theo nội dung: 

 + Số đơn khiếu nại: 0 đơn 

 + Số đơn tố cáo: 04 đơn 

 + Số đơn kiến nghị, phản ánh: 06 đơn. 

 - Phân loại theo tình trạng giải quyết 

 + Số đơn đã giải quyết: 10 đơn 

 + Số đơn chưa giải quyết: 0 đơn 

 - Kết quả xử lý đơn 

 +/ Số đơn thuộc thẩm quyền: 07 đơn 

 +/ Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 03 đơn 

 - Số đơn thư (tổng số, số thuộc thẩm quyền): 

 - Tỉ lệ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

 - Số vụ việc tồn đọng, kéo dài:  

 9. Số liệu chuyên ngành: 

 - Công tác đặt đổi tên đường: Trong năm Sở đã tổ chức khảo sát theo đề xuất 

của UBND các quận, huyện cho gần 250 tuyến đường và đã đề xuất HĐND 

thành phố xem xét thông qua Nghị quyết đặt tên cho 123 tuyến tuyến đường, đề 

xuất UBND thành phố đặt cho 04 tuyến. 
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 - Công tác tuyên truyền:  

 +/ Thực hiện in ấn và phát hành 14.000 ấn phẩm tuyên truyền nếp sống 

văn minh cho học sinh; 11.200 ấn phẩm tuyên truyền thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới; thực hiện video tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc tang phát hành trên các nền tảng số.  

 +/ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố đã thực hiện tuyên truyền cổ 

động trực quan với số lượng là 1.650 phướn, 100 hộp pano (400 tấm), 400 lá cờ 

chuối nhỏ cắm trên các trụ pano hình hộp, 1.800 lá cờ ngũ sắc, 03 bảng pano 

tấm lớn trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, và một số màn hình Led tuyên truyền 

trên địa bàn thành phố. Dịp quốc khánh 2/9, Sở đã thực hiện 03 cụm cờ gồm 58 

trụ tại 03 nút giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố. Đây là các sản phẩm 

tuyên truyền mới, tạo điểm nhấn trong hoạt động tuyên truyền của thành phố, 

được nhân dân và lãnh đạo thành phố tuyên dương, ghi nhận.    

 - Số liệu bảo tàng: Trong năm Bảo tàng Đà Nẵng ước đón và phục vụ 

57.500 lượt khách, tăng 185.8% so với cùng kỳ năm 2021; Bảo tàng Điêu khắc 

Chăm ước đón và phục vụ 44.800 lượt khách; Bảo tàng Mỹ thuật ước đón hơn 

33.000 lượt khách. 

 - Số liệu thư viện: Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố phục vụ 

1.281.340 lượt bạn đọc, mượn sách (tăng 246% so cùng kỳ năm 2021). Tổng số 

lượt sách, báo luân chuyển là 1.505.197 lượt (tăng 213%  so với cùng kỳ năm 

2021). Cấp và gia hạn thẻ bạn đọc tổng cộng là 10.041 thẻ, tăng 263% so với cùng 

kỳ năm 2021 (trong đó cấp mới là 7.171 thẻ). 

 - Số liệu biểu diễn nghệ thuật: 

 +/ Đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Trưng Vương đã tổ chức được 39 buổi biểu 

diễn, thu hút được 41.000 lượt người xem, tại Rạp tổ chức được 40 buổi, thu hút 

48.000 lượt người xem. Đặc biệt, trong tháng 5/2022, Nhà hát Trưng Vương 

thành phố Đà Nẵng đã thành lập Đội văn nghệ xung kích tham gia cùng Đoàn 

công tác của thành phố ra thăm, động viên và biểu diễn hơn 15 buổi phục vụ bộ 

đội và nhân dân tại các đảo ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 

 +/ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã tổ chức được 45 buổi biểu diễn 

thu hút khoảng 20.000 lượt người xem. Xây dựng, biên soạn nhiều trích đoạn 

Tuồng đặc sắc như: Phục hồi các trích đoạn Tuồng truyền thống để lưu giữ; Xây dựng 02 

chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 25 năm TPĐN trực thuộc trung ương (biểu diễn 

tại Nhà hát và phát sóng trên các kênh thông tin điện tử của Nhà hát như: Facebook, youtube, 

trang website của Nhà hát); Xây dựng trích đoạn “Trọn Nghĩa Vẹn Tình”; Tổ chức xây dựng 

nâng cao vở Tuồng “Ngược Sóng” tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 

2022; xây dựng 01 vở tuồng mới “Nỗi oan tình” biểu diễn phục vụ nhân dân trong các ngày 

lễ lớn cuối năm 2022; Xây dựng thêm một số trích đoạn Tuồng và tiết mục múa mới bổ sung 

vào chương trình nghệ thuật “Tuồng xuống phố” năm 2022… 

 - Thể thao thành tích cao: Các Vận động viên thành phố Đà Nẵng tham 

gia thi đấu đạt tổng cộng 143 HCV, 129 HCB, 218 HCĐ; các giải trong nước đạt 

119 HCV, 115 HCB, 213 HCĐ; các giải quốc tế và SEA Games 31 đạt 28 HCV, 
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14 HCB, 10 HCĐ (trong đó SEA Games 31 đạt 14 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ). Kết 

thúc SEA Games 31, Sở đã trình UBND thành phố tặng Bằng khen cho 23 vận 

động viên và 20 huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt thành 

tích và tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng vào ngày 30/5/2022.  

  



SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 

                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                   Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2022 

 

 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022 

 (Áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập  

hoạt động theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP) 

----- 

TT Nội dung tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

Điểm đơn 

vị tự chấm 
Giải trình/Ghi chú Điểm BCĐ 

TP chấm 

I Công tác tổ chức 20 20   

1 

Thành lập, kiện toàn hoặc phân công lãnh đạo phụ 

trách, theo dõi việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ 

sở (Theo tinh thần Công văn số 146-CV/BCĐ ngày 

01-3-2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở 

thành phố “về hướng dẫn triển khai một số nội dung về 

thực hiện QCDC ở cơ sở”). 

10 10  

 

1.1 

Có thành lập, kiện toàn hoặc có phân công lãnh đạo 

phụ trách 
5 5 

Quyết định số 15-QĐ/ĐUS ngày 29/3/2021 

của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về 

củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện 

QCDC Sở Văn hóa và Thể thao 

 

1.2 
Có gửi về Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cấp 

trên hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý. 
5 5 

Có gửi Quyết định 15 về Ban Dân vận 

Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan TP 

 

2 Xây dựng chương trình hoặc kế hoạch triển khai thực 10 10   
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hiện QCDC ở cơ sở hằng năm. 

2.1 Có xây dựng 5 5 

Kế hoạch số 116/KH-SVHTT ngày 

18/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về 

việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở 

năm 2022 

 

2.2 
Có gửi về Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cấp 

trên hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý. 
5 5 

Có gửi Kế hoạch 116 về Ban Dân vận 

Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan TP 

 

II Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  20 20  
 

1 

Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy, của Ban Chỉ đạo, của 

cơ quan, đơn vị (nêu rõ văn bản). 

3 3 

- Chương trình số 10/CTr-BCĐ ngày 

31/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

QCDC Sở về Chương trình công tác trọng 

tâm của BCĐ thực hiện Quy chế DCCS Sở 

trong năm 2022; 

- Kế hoạch số 27-KH/ĐUS ngày 29/9/2022 

của Đảng ủy Sở về triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 17-CT/TU ngày 07/6/2022 của Thành 

ủy về tăng cường lãnh đạo việc triển khai 

thực hiện Quy chế DCCS trên địa bàn TP 

- Chương trình số 115/CTr-SVHTT ngày 

18/3/2022 của Sở về Chương trình trọng 

tâm năm 2022 về thực hiện QCDCCS 

- Công văn 2888/SVHTT-VP ngày 

07/10/2022 của Sở về xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU 

ngày 07/6/2022 của Thành ủy 
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2 
Có xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan, 

đơn vị 
10 10 

Quyết định số 30/QĐ-SVHTT ngày 

19/01/2017 về việc ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan 

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng.  

 

3 
Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng 

thời gian quy định 
5 5 

- Cơ quan Sở VHTT tổ chức ngày 

24/12/2022. Các ĐVSN trực thuộc Sở cũng 

đã hoàn thành tổ chức trong tháng 12/2022 

(09/09 đơn vị) 

 

4 
Có đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện 

QCDC ở cơ sở (nêu rõ nội dung đổi mới, sáng tạo). 
2 2 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến văn 

bản về QCDC được chú trọng và mang 

lại hiệu quả thông qua nhiều hình thức 

như phổ biến tại các buổi sinh hoạt chi 

bộ, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện thời 

sự, các buổi họp, đăng tải lên website, 

trang quản lý văn bản điều hành hoặc 

gửi trực tiếp. Đó là một trong những 

điều kiện giúp tăng cường tính hiệu lực, 

hiệu quả của các văn bản cấp trên. 

- Chỉ số hài lòng của người dân về dịch 

vụ hành chính công của Sở tính đến thời 

điểm báo cáo 100% được đánh gía hài 

lòng. Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

sớm hạn của Sở đạt 92,8% so với tổng 

số hồ sơ giải quyết của Sở. 

- Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc gương mẫu 
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thực hiện 10 trách nhiệm được quy định 

tại Điều 4 của Nghị định số 04/2015/NĐ-

CP, thực hiện tốt dân chủ trong quản lý, 

điều hành, duy trì nền nếp các cuộc họp 

giao ban tuần, tháng, quý, bố trí thời gian 

để CCVCNLĐ gặp gỡ, trao đổi công 

việc, quan tâm lắng nghe và giải quyết 

thấu đáo tâm tư, nguyện vọng của công 

chức, viên chức, người lao động.  

III Công tác kiểm tra, giám sát 10 10   

1 Có kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. 5 5 

Kế hoạch số 390/KH-SVHTT ngày 

26/9/2022 của Sở VHTT về kế hoạch kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác 

CCHC, CNTT, QCDC, VTLT, Sáng kiến… 

 

1.2 Kiểm tra, giám sát 50% số đầu mối trực thuộc trở lên   5 5   

1.3 Kiểm tra 40% đầu mối  4    

1.4 Kiểm tra 30% đầu mối  3    

1.5 Kiểm tra dưới 30%   2    

2 
Có thông báo kết luận về kết quả kiểm tra/Thông báo 

kết quả giám sát. 
5 5 

Thông báo số 469/TB-SVHTT ngày 

23/11/2022 về kết quả kiểm tra, đánh giá 

thực hiện công tác CCHC, CNTT, VTLT, 

QCDC ở cơ sở các đơn vị trực thuộc và kết 

quả hoạt động sáng kiến của các phòng và 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022 

 

IV Công tác tập huấn, tuyên truyền 10 10   
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1 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản về quy 

chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động kịp thời  

8 8 

- Ban hành văn bản gửi đến CCVCNLĐ Sở. 

- Gửi trên phần mềm quản lý văn bản điều 

hành của Sở. 

- Đăng tải trên Website Sở và các ĐVSN; 

- Phổ biến tại các buổi sinh hoạt chi bộ, 

sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện thời sự, 

các cuộc họp giao ban Sở, họp chuyên 

đề… 

 

2 

Phối hợp mở các lớp tập huấn hoặc cử cán bộ có liên 

quan tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về 

quy chế dân chủ ở cơ sở hằng năm  

2 2 

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Ban 

Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ 

quan thành phố tổ chức: 

+/ Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác 

dân vận do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức 

ngày 5/4/2022; 

+/ Dự tập huấn công tác dân vận và QCDC 

cơ sở do Đảng ủy Khối tổ chức ngày 

01/7/2022 (01 ngày) 

- Sở đã lồng ghép tổ chức được 02 buổi 

tuyên truyền, tập huấn về QCDC cho các 

CCVC phụ trách QCDC tại các phòng 

và ĐVSN thuộc Sở (lồng ghép trong tập 

huấn nghiệp vụ công tác Đảng vào tháng 

3/2022 và tháng 8/2022) 

 

V 
Công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng, nhân rộng 

điển hình tiên tiến 
20 18  

 

1 
Tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo của Trung ương, thành phố về quy chế dân chủ ở 
10 10 

Sở đã lồng ghép tổ chức Sơ kết 6 tháng tại 

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu 
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cơ sở. năm 2022 (vào ngày 02/8/2022) và Tổng 

kết dự kiến tổ chức tại Hội nghị Tổng kết 

công tác Đảng trong tháng 12/2022 

2 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chuyên 

đề, đột xuất về Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở 

cấp trên hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đúng 

thời gian quy định. 

8 6 

Báo cáo năm 2022 có chậm hơn so với thời 

gian quy định. Các báo cáo khác trong năm 

thực hiện đúng thời hạn. 

 

2.1 Đúng thời gian quy định 8 6   

2.2 Chậm so với thời gian quy định 4    

3 

Trong năm, xây dựng và nhân rộng được mô hình, 

điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở. 

2 2 

Hàng năm có xây dựng và khen thưởng vào 

dịp cuối năm. Năm 2022 dự kiến xét và 

khen thưởng trong tháng 12. 

 

VI 
Hiệu quả tác động của thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở   
20 17  

 

1 

Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị đề ra hằng năm   10 10 

Đến nay, Sở đã cơ bản hoàn thành xuất sắc 

và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch 

năm được giao 

 

2 

Nội bộ đoàn kết, không có khiếu nại, tố cáo, không 

có cán bộ bị xử lý kỷ luật được 10 điểm (nếu có 

khiếu nại, tố cáo hoặc cán bộ bị xử lý kỷ luật trừ 3 

điểm; xẩy ra cả hai trường hợp trừ 5 điểm). 

10 7 

Trong năm, Sở có 06 CCVC bị xử lý kỷ 

luật (03 trường hợp Đảng viên sinh con thứ 

ba và 03 trường hợp vi phạm trong quản lý) 

đã được Sở công khai, xử lý dân chủ, đúng 

mức độ kỷ luật. 

 

Tổng cộng điểm 100 95   

 Xếp loại (Tốt, khá, trung bình, yếu) Tốt   
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THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 
* Ghi chú: 

- Tốt: Từ 90 đến 100 điểm, không có nội dung 0 điểm. 

- Khá:  

 + Từ 90 đến 100 điểm, có nội dung 0 điểm. 

+ Từ 70 đến 89 điểm, có hoặc không có nội dung 0 điểm. 

- Trung bình: Từ 50 điểm đến dưới 70 điểm. 

 - Yếu: Dưới 50 điểm. 
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