
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO  
 

Số:          /BC-SVHTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2020 

   

BÁO CÁO 

    Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010   

của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 

 Căn cứ Công văn số 1152/SNV-CCHC ngày 16/4/2020 của Sở Nội vụ 

thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện 

Quyết định số 290-QĐ/TW; Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Tổng kết 10 năm 

triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính 

trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, cụ thể như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Sở Văn hóa và Thể thao được thành lập theo Quyết định số 2891/QĐ-

UBND ngày 11/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng trên cơ sở chia tách Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 6 phòng và 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Kể 

từ khi chia tách, Sở đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động 

có hiệu quả. Đến nay, qua sắp xếp Sở còn lại 6 phòng và 9 đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc gồm hơn 500 công chức, viên chức và người lao động. Với ba lĩnh vực 

công tác lớn là văn hóa, thể thao và gia đình, được sự chỉ đạo sâu sát của Thành 

ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự đồng thuận cao, tinh thần đoàn kết, 

phát huy trí tuệ của công chức, viên chức, người lao động, Sở Văn hóa và Thể 

thao đã tập trung toàn bộ nhân lực và điều kiện cần thiết khác để triển khai thực 

hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. 

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

 Xác định được tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện 

nay, nhất là khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Quyết định số 290-QĐ/TW 

ngày 25/02/2010 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Ban 

Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1919-QĐ/TU ngày 

26/8/2011 ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố 

Đà Nẵng, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4955/QĐ-UBND ngày 

25/7/2014 ban hành Quy định về thực hiện công tác dân vận của các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) đã tổ chức hội nghị quán triệt 

các quyết định đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân vận, tích cực tham gia thực hiện công 

tác dân vận của Đảng và chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ 

trương, chính sách an sinh xã hội của thành phố và hoạt động của ngành. 

Cùng với đó, Đảng ủy và lãnh đạo Sở cũng đã thường xuyên tăng cường 

công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về 
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công tác dân vận, lồng ghép phổ biến tại các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, 

họp giao ban lãnh đạo Sở hàng tuần, các hội nghị sơ kết, tổng kết…, và cho 

đăng tải toàn văn các văn bản lên website của Sở. Đảng ủy và lãnh đạo Sở cũng 

đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận
1
. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phụ 

trách công tác dân vận của Đảng bộ, Văn phòng Sở là cơ quan tham mưu về công 

tác dân vận cho Đảng ủy và lãnh đạo Sở. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung trong Quyết định số 290-

QĐ/TW 

 a) Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ trương, nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Triển khai 

thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở: 

 Sở đã thường xuyên chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, 

giáo dục làm cho công chức, viên chức và người lao động Sở nắm vững, đồng 

thuận với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; quán triệt sâu sắc 

tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; ban hành các 

nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm, đồng thời tiến hành 

kiểm tra, sơ kết việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy, 

UBND thành phố và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về công tác dân vận. 

 Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận 114-KL/TW, 

Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 31/7/2013 của Thành ủy về thực 

hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Chỉ thị 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận 

trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai đầy đủ các các nghị quyết, chỉ 

thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở. Công tác dân vận của Sở luôn gắn liền với việc thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở. 

 b) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các chủ 

trương, chính sách; các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở địa 

phương; các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác; thủ tục hành chính và 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật: 

                                                 
1
 Công văn 3277/SVHTTDL-TCCB ngày 26/12/2011 về tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền; 

Công văn 3253/SVHTTDL-TCCB ngày 07/8/2014 về thực hiện công tác dân vận của Sở VHTTDL; Kế hoạch 

236/KH-SVHTT ngày 25/4/2017 về triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả dân vận trong các cơ quan nhà 

nước của Sở Văn hóa và Thể thao; Kế hoạch số 72-KH/ĐUS ngày 09/5/2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 56-KH/ĐUS ngày 27/4/2018 

của Đảng ủy Sở VHTT về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Đảng bộ Sở VHTT; Báo cáo 

1782/SVHTT-BC ngày 31/5/2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013; Kế hoạch 

số 162/KH-SVHTT ngày 29/3/2019 về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền… 
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 Hàng năm, Sở thường xuyên thống kê, rà soát các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết để kịp thời cập nhật thông tin và tham mưu trình 

Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính không 

còn phù hợp, bất cập và công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở. Các thủ tục sau khi rà soát đều cắt giảm về mặt thời gian và kinh 

phí. Năm 2016 và 2017: Sở có 42 thủ tục hành chính, năm 2018 là 50 và năm 

2019 là 48 thủ tục. 

Các thủ tục hành chính sau khi công bố được thực hiện niêm yết công khai, 

kịp thời, đầy đủ, rõ ràng; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết, quy trình 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% hồ sơ, thủ tục hành 

chính được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO, được giám sát chặt chẽ từ khâu 

tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả cho tổ chức, công dân. Bình quân mỗi năm, 

Sở tiếp nhận và giải quyết khoảng 2.000 hồ sơ.  

 Việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính cũng như triển khai cơ chế 

một cửa trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại 

những hiệu quả tích cực, đáng ghi nhận, tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức. 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch, tạo điều 

kiện tổ chức, công dân có thể tiếp cận, đồng thời có thể kiểm tra, giám sát được 

các hoạt động của Sở.  

 Các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác đều được công khai 

rộng rãi, đầy đủ theo nguyên tắc dân chủ. 

 c) Thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ 

tiếp dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về 

công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công 

chức; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của 

nhân dân:  

 Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của ngành luôn được tham mưu xử lý nhanh chóng, dứt điểm, kịp thời, đúng 

pháp luật, không để tồn đọng kéo dài. Lãnh đạo Sở xác định công tác tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vì vậy 

Đảng ủy và lãnh đạo Sở phân công đồng chí Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở phụ 

trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời giao nhiệm vụ cho 

Thanh tra Sở chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy 

định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong toàn 

ngành; tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở giải pháp phòng ngừa và xử lý các vi 

phạm xảy ra trong đơn vị. 

 Hàng năm, Sở đều ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của 

Giám đốc Sở; đồng thời 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; luôn hướng 

dẫn tổ chức công dân tận tình và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Sở đã ban hành 

Quyết định số 446/QĐ-SVHTT ngày 23/10/2017 ban hành Nội quy tiếp công 

dân của Sở Văn hóa và Thể thao; niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân 
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và công bố trên website của Sở. Cùng với đó, những văn bản của Trung ương và 

thành phố có nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân đều được 

triển khai trong các Hội nghị cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác tiếp dân, các 

cuộc giao ban và thường xuyên theo dõi chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trong toàn 

ngành quán triệt và triển khai thực hiện. 

 Từ năm 2016 đến nay, Sở tiếp nhận 18 đơn thư kiến nghị, phản ánh của 

công dân liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở tham 

mưu giải quyết dứt điểm, đúng quy định, không có đơn tồn đọng. 

 d) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 

về công tác dân vận: 

 Sở phân công bộ phận tham mưu thường xuyên theo dõi, đôn đốc các 

phòng, đơn vị sự nghiệp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác dân vận. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, 

các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về lãnh đạo Sở. Hàng năm, Sở đều ban hành 

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, QCDCCS, Dân vận đối với các phòng, đơn 

vị. Kết quả kiểm tra được đưa vào xét thi đua, khen thưởng nên việc đánh giá, xếp 

loại tại các phòng, đơn vị được thực hiện rất chặt chẽ và chính xác. 

 Đảng ủy Sở cũng đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy và cấp ủy các chi, đảng bộ 

trực thuộc tham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 

dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và 

cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc hàng năm. 

e) Việc ban hành các quy định đối với công chức, viên chức, người lao 

động Sở trong thi hành công vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân:  

Trong những năm qua, Sở luôn chủ động và kịp thời triển khai thực hiện 

các quy định của cấp trên liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa 

công vụ bằng nhiều hình thức khác nhau như ban hành các quy chế, nội quy: 

Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở, Nội quy cơ quan, Quy chế văn hóa 

công sở2…. Đặc biệt, từ khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 29-

CT/TU về 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, hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị này lồng ghép với thực hiện các nghị quyết, chính sách của cấp trên, 

triển khai cho từng CCVCNLĐ đăng ký nội dung công việc gắn với nhiệm vụ 

chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Sở đều tổ 

chức kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra 

giải pháp nâng cao chất lượng triển khai trong thời gian đến. Cùng với đó, Sở 

cũng kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những công chức, viên chức, người 

lao động có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, xâm phạm 

                                                 
2
 Kế hoạch số 4453/KH-SVHTTDL ngày 21/10/2013 về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở 

giai đoạn 2013 – 2015; Chương trình hành động số 486/CTr-SVHTT ngày 10/10/2019 về tổ chức thực hiện 

phong trào “Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”; 

Quyết định số 460/QĐ-SVHTT ngày 11/10/2019 ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Cơ quan Sở và các 

ĐVSN trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao… 
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quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trong thi hành công vụ…; 

qua đó, tạo được sức lan tỏa tích cực trong việc nâng cao nhận thức và chuyển 

biến lề lối làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên 

chức, người lao động toàn Sở, luôn có thái độ chân thành, tôn trọng dân, hướng 

dẫn và giúp đỡ nhân dân; gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

 2. Đánh giá tác động việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW (đối 

với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…) 

 Với việc triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 

của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” đã góp 

phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 

trọng tâm, các chỉ tiêu, kế hoạch được giao của Sở, góp phần vào việc xây dựng 

và chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người 

lao động của Sở. 

 Việc thực hiện tốt công tác dân vận tại Sở đã góp phần thực hiện thắng lợi 

các phong trào thi đua như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng” gắn với 

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự chuyển biến tích cực trong đảng 

viên, nâng cao trách nhiệm và sự gương mẫu của đảng viên trong công tác xây 

dựng Đảng, hay như các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía 

sau”. Trong những năm qua, Sở Văn hóa và thể thao đã làm rất tốt việc kêu gọi 

ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội, các chính sách an sinh của thành phố3. Đã có 

khá nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của Sở trong việc “học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hiến máu tình nguyện, tấm gương diễn viên, 

huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu,v.v... 

 Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhờ làm tốt công tác dân vận, Sở 

đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia phát triển ngành, đẩy nhanh tiến độ, 

chất lượng và hiệu quả công việc như: Vận động quần chúng nhân dân tích cực 

tham gia phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, phát triển 

                                                 
3
 Năm 2015, Sở VHTTDL đã đóng góp 200.000.000 đồng sửa chữa 10 ngôi nhà cho 10 hộ gia đình chính sách 

thuộc huyện Hòa Vang. Năm 2016: đóng góp “’Quỹ đến ơn đáp nghĩa” được 140 triệu đồng; vận động thực hiện 

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được 85 triệu đồng; kinh phí phụng dưỡng 01 bà mẹ Việt Nam anh hùng là 

12 triệu đồng/năm. Năm 2017: Vận động đóng góp thực hiện Chỉ thị 24 là 17.442 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí 100 

triệu đồng xây dựng 05 căn nhà cho đối tượng chính sách ở huyện Hòa Vang; đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

138,5 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo 70 triệu đồng; Ủng hộ Chương trình “Ấm áp tình người” lần 2 năm 2017 

là 05 triệu đồng; kinh phí phụng dưỡng 01 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 12 triệu đồng. Năm 2018: Ủng hộ kinh 

phí xây dựng nhà cho đối tượng chính sách ở huyện Hòa Vang, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,Quỹ “Vì người nghèo”, 

Quỹ mái ấm công đoàn và khuyến học với tổng kinh phí huy động là 235 triệu đồng. Năm 2019: Đóng góp các 

loại quỹ với tổng số tiền là 260 triệu đồng, v.v… 

 

 

 



6 

 

phong trào thể dục thể thao quần chúng trong nhân dân, phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô 

thị. Vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ kinh phí, 

cơ sở vật chất cho cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, tài trợ xã hội hóa cho 

các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch... với nguồn kinh phí xã hội hóa đáng kể, 

góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố. 

 Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở ngày càng được nâng 

cao năng lực chuyên môn, có sự chuyển biến rõ nét và sức lan tỏa tích cực trong 

nhận thức và hành động, tác phong lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân; 

hiệu quả thi hành công vụ ngày càng được nâng cao, từng bước cải cách công 

tác hành chính ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ 

luật, xây dựng đội ngũ CCVCNLĐ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển 

thành phố trong tình hình mới, góp phần xây dựng bộ máy công quyền của Sở 

ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 

 Nhìn chung, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW 

công tác dân vận của Sở đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn. 

Nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tầm quan 

trọng, vai trò, vị trí công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay được nâng lên. 

Vai trò của Đảng ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có vị trí quan trọng 

trong nhiệm vụ lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận của Sở. Nhờ 

thực hiện tốt công tác dân vận đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho việc 

triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở. Công tác nhân đạo, 

từ thiện, các hoạt động xã hội được quan tâm triển khai và mang lại hiệu quả 

cao, đóng góp tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo cho an sinh 

xã hội trên địa bàn thành phố.  

 2. Hạn chế và nguyên nhân 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 290-QĐ/TW 

nói riêng và các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận tuy có kịp 

thời và được quan tâm thực hiện nhưng việc xây dựng kế hoạch, ban hành các 

văn bản cụ thể hóa triển khai còn chậm. Ở một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc kế 

hoạch triển khai thực hiện nội dung còn chung chung, chưa trọng tâm, chưa bám 

sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. 

 - Một số cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị chưa quan tâm đúng 

mức đến công tác dân vận; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận còn chưa được 

đào tạo chuyên sâu, chủ yếu là kiêm nhiệm. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ về công tác dân vận hiện nay còn ít. 

 - Công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện công tác dân vận chưa được 

thực hiện thường xuyên. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác dân vận có thực 
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hiện nhưng lồng ghép với việc tổng kết công tác xây dựng Đảng hằng năm. Chế 

độ thông tin, báo cáo hai chiều chưa được kịp thời. 

 V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản của cấp trên về 

công tác dân vận; Đảng ủy và lãnh đạo Sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác dân vận chính 

quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy 

năng lực thực hiện công tác dân vận của công chức, viên chức và người lao động 

Sở gắn việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU. 

 2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 

cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo trong toàn Đảng bộ Sở. Tích 

cực vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn Sở phát huy 

sức mạnh đại đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà, các nhiệm vụ chính trị, 

các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. 

 3. Tăng cường công tác công khai, minh bạch các hoạt động quản lý điều 

hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quan tâm làm tốt công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư và đối thoại với nhân dân; nâng cao chất lượng 

phục vụ của đội ngũ CCVCNLĐ Sở, xử lý nghiêm CCVCNLĐ có hiện tượng 

tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân (nếu có). 

 4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, nhân đạo, từ thiện gắn với việc 

thực hiện các chủ trương về an sinh xã hội của thành phố.  

 5. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước về công 

tác dân vận theo chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Sở. Tổ chức tốt 

sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của Sở hàng năm. 

 Trên đây là báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao về tổng kết 10 năm thực 

hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Quy chế 

công tác dân vận trong của hệ thống chính trị./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Đảng ủy Khối CCQTP; 

- Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP(Gia). 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

             Huỳnh Văn Hùng 
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Phụ lục 

SỐ LIỆU TỔNG HỢP 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 290-QĐ/TW 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-SVHTT ngày     tháng     năm 2020  

của Sở Văn hóa và Thể thao) 
 

1. Số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận sau khi có Quyết định 

số 290-QĐ/TW 

Cấp thành phố Cấp cơ sở 

 10 

2. Xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị địa phương, 

đơn vị 

Cấp thành phố Cấp cơ sở 
 01 

3. Chức danh cán bộ được phân công phụ trách công tác dân vận hiện nay 

Cấp thành phố Cấp cơ sở 

- Cấp ủy: …………….. 

- Chính quyền: ………. 

- Đoàn thể: …... 

- Cấp ủy: Phó Bí thư Đảng ủy Sở 

- Chính quyền: Phó Giám đốc Sở 

- Đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn 

Thanh niên Sở 

4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW 

Cấp thành phố Cấp cơ sở 

- Số đoàn: ……………….. 

- Số đơn vị kiểm tra: ……. 

Thực hiện kiểm tra định kỳ hàng năm (kết hợp với 

kiểm tra công tác CCHC, QCDCCS, VTLT, 

CNTT…. 

5. Số điển hình ‘dân vận khéo” (cộng 10 năm) 

Cấp thành phố Cấp cơ sở 

 05 

6. Tỷ lệ % đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết hằng năm 

Cấp thành phố Cấp cơ sở 

 - Từ năm 2016 đến nay (khi chia tách Sở): Không phát sinh 

đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, chỉ tiếp nhận và xử 

lý dứt điểm 18 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân liên 

quan đến lĩnh vực ngành xử lý: 

+ Năm 2016: 03 đơn kiến nghị; 

+ Năm 2017: 07 đơn (06 kiến nghị, 01 tố cáo không thuộc 

thẩm quyền: lưu đơn); 

+ Năm 2018: 05 đơn kiến nghị; 

+ Năm 2019: 03 đơn (01 khiếu nại, 02 tố cáo không thuộc 

thẩm quyền: lưu đơn) 

7. Tỷ lệ % vụ việc phức tạp được giải quyết hằng năm (nếu có) 

Cấp thành phố Cấp cơ sở 
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