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Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2022 
 

   KẾ HOẠCH 

      Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 

của UBND thành phố Đà Nẵng về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận 

của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 

và triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố 
 

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 

2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác 

dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình 

mới và triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố; Sở 

Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của 

Sở và các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong quá trình triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2022 của UBND thành phố và Quyết 

định số 2806-QĐ/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban 

hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng; 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, 

tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác dân vận 

chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Sở, trong điều kiện thành 

phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế đặc thù 

phát triển thành phố theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội và Nghị quyết số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14. 

3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động 

của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, người đứng đầu các đơn vị, công 

chức, viên chức, người lao động Sở trong việc triển khai thực hiện hiệu quả 

công tác dân vận, trong mối quan hệ với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân. 

4. Triển khai thực hiện tốt việc lồng ghép công tác dân vận với việc thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; 

phát huy vai trò giám sát của người dân; việc thực hiện quy chế dân chủ của Sở 

ngày càng đi vào nề nếp, tạo sự đồng thuận cao trong toàn ngành, góp phần thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
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1. Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức quán triệt và thực 

hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác dân vận; công tác dân vận phải được thực hiện thực sự 

hiệu quả, hiệu lực, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao của phòng, đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục 

nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của công tác dân vận, về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cơ 

quan hành chính nhà nước và công chức, viên chức, người lao động trong thực 

hiện công tác dân vận; đặc biệt là tuyên truyền các giải pháp mới về cải cách 

hành chính trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp 

của Sở. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, thông báo các đường dây nóng 

của Sở, các kênh khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối 

với dịch vụ công và công chức của Sở tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 9298/KH-UBND ngày 

14/11/2016 của UBND thành phố về triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công 

tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 

157/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 05/8/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo công 

tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 

2021 – 2025; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch hàng năm của 

UBND thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 4. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh 

vực quản lý của Ngành gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh.   

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và gia đình. 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... 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 
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6. Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức và người lao động Sở; các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Thường xuyên nâng cao đạo 

đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công 

chức, viên chức Sở nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, 

người đứng đầu; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở; đổi mới và thực 

hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách 

nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những công chức, viên chức có 

hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong thi hành công vụ. Thực hiện 

nghiêm túc việc xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ 

chức, cá nhân. Thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết các 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những vấn đề bức xúc của nhân dân liên 

quan đến lĩnh vực quản lý của Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

7. Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở quan tâm, nâng 

cao chất lượng môi trường làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 

hoạt động chuyển đổi số theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của 

Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội theo hướng thiết thực trong công tác dự báo, nắm bắt, phân tích tình hình dư 

luận xã hội và công tác tuyên truyền, vận động. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

8. Đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lồng ghép 

công tác dân vận với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Sở. Thực hiện tốt 

công tác dân vận trong việc tuyên truyền đến các phường, xã, tổ dân phố, thôn và 

nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, công tác xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

“Nếp sống văn hóa văn minh đô thị”; xây dựng “Gia đình văn hóa”. Vận động 

nhân dân tham gia giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản, đóng góp hiện vật 

để lưu giữ, phục chế để phục vụ cho công tác trưng bày tại các bảo tàng. Vận 

động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân rèn luyện thể 

thao, nâng cao sức khỏe, năng lực trong học tập, làm việc và bảo vệ Tổ quốc; phát 

triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trong nhân dân. Vận động tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt 

động của ngành; vận động kinh phí tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao… 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

III. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, căn cứ Kế hoạch này để 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với chức năng, 
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nhiệm vụ được giao, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng và 

cuối năm báo cáo tình hình thực hiện theo thời hạn được quy định. 

2. Văn phòng Sở tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong việc theo dõi, đôn đốc 

và kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại các phòng, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở. Tham mưu xét và đề xuất khen thưởng thường xuyên và 

đột xuất các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

của Sở. 

 Trên đây Kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về 

tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, 

chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai Quy chế công tác dân vận 

của hệ thống chính trị thành phố; đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc, công chức, viên chức và người lao động Sở tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/cáo); 

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ĐVSN trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP(Gia). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Tấn Xử  
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