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Phần I 

TÌNH HÌNH CHUNG  

 I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA SỞ 

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, là cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản 

lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo 

trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản ấn phẩm và quảng cáo tích 

hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở 

điạ phương theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý 

của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền 

của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố, Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và các văn bản chuyên ngành; được sự 

quan tâm chỉ đạo sâu sát của các lãnh đạo thành phố và sự phối hợp, hỗ trợ, tạo 

điều kiện của các sở, ban, ngành; trong thời gian qua, Sở đã triển khai thực hiện 

tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại được giao thông qua các hoạt động giao lưu văn 

hóa, thể dục thể thao, giới thiệu hình ảnh thành phố Đà Nẵng qua phim, ảnh, đón 

tiếp các đoàn khách nước ngoài, tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật 

phục vụ người nước ngoài trên địa bàn thành phố và du khách trong và ngoài 

nước. Hàng năm, Sở đều ban hành kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân và 

triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Sở vinh dự được Chủ tịch UBND thành 

phố tặng Bằng khen tập thể về thành tích trong việc phối hợp thực hiện công tác 

đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017-2019.  

 II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN 

DÂN TẠI SỞ 

 1. Thuận lợi 

 - Sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Lãnh đạo UBND thành phố, Lãnh đạo 

Sở Văn hóa và Thể thao; sự phối hợp của các sở, ban, ngành có liên quan;  

- Nguồn nhân lực CCVC có trình độ chuyên môn đáp ứng khá tốt yêu cầu 

của công việc; 

- Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, hệ thống giao thông thuận lợi, cơ sở hạ 

tầng hiện đại, đạt chuẩn và phù hợp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao đối ngoại: quốc tế biển và trên các tuyến đường dọc bờ biển; 
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- Thành phố Đà Nẵng đã đăng cai và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự 

kiện văn hóa - thể thao lớn, do đó có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức  các 

hoạt động ngoại giao văn hóa, tạo được ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè, du khách;  

- Sự phát triển của công nghệ thông tin, xu hướng ứng dụng mạng xã hội 

ngày càng tạo môi trường thuận lợi để tối đa hóa hiệu quả công tác truyền thông, 

quảng bá văn hóa, thể thao; 

- Đối tác quan hệ quốc tế hiện nay của nước ta nói chung và thành phố Đà 

Nẵng nói riêng rất rộng rãi, đa dạng và đa phương tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác quốc tế phù hợp với lĩnh vực của ngành quản lý 

xây dựng phát triển và duy trì mở rộng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các 

nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, một số nước ở châu Âu, châu 

Mỹ, châu Phi, Nam Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế khác. 

 2. Khó khăn 

Công tác đối ngoại nhân dân của Ngành hiện vẫn còn nhiều khó khăn do 

chưa xây dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác thường xuyên, định kỳ cũng như 

kinh nghiệm, năng lực hoạt động đối ngoại của một bộ phận CCVC trẻ vẫn còn 

nhiều hạn chế. Một số hoạt động ngoại giao văn hóa còn tổ chức đơn lẻ và mang 

tính bị động nên đã ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng hoạt động chung của lĩnh 

vực ngoại giao văn hóa và chưa truyền tải sâu rộng đến người dân. Ngoài ra, 

ngân sách cấp cho các hoạt động ngoại giao văn hóa của ngành còn hạn chế 

khiến chưa mạnh dạn trong việc đề xuất tổ chức các hoạt động giới thiệu quảng 

bá hình ảnh, văn hóa Đà Nẵng ra với cộng đồng quốc tế. 

 

Phần II 

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO  

Đảng ủy và lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chú trọng việc triển khai các nhiệm 

vụ được lãnh đạo thành phố giao trong công tác đối ngoại nhân dân gắn với 

công việc chuyên môn và lĩnh vực ngành quản lý. Đồng thời, Sở kịp thời triển 

khai Kế hoạch đối ngoại nhân dân hàng năm của UBND thành phố; phổ biến, 

quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, cấp trên về tăng cường và 

đổi mới công tác đối ngoại nhân dân đến toàn thể CCVC, NLĐ đặc biệt trong 

bối cảnh quốc tế có sự thay đổi và nước ta thiết lập nhiều quan hệ đối ngoại mới.  

Sở chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động 

đối ngoại nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy các hoạt động 

giao lưu văn hóa quốc tế. Xem đây chính là cách để góp phần quảng bá, giới 

thiệu hình ảnh thành phố đối với bạn bè quốc tế. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 
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1. Công tác phổ biến, tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên về đƣờng 

lối đối ngoại của Đảng, nhận thức và tham gia công tác đối ngoại nhân dân 

Đảng ủy Sở thường xuyên hướng dẫn các Chi bộ lồng ghép nội dung sinh 

hoạt phổ biến cho toàn thể đảng viên về thực hiện đường lối đối ngoại của Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ XXI, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư về “Tiếp 

tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình 

mới” và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập 

quốc tế. Ngoài ra, Sở cũng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 

Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê 

duyệt. 

Sở triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đối ngoại 

nhân dân hàng năm của UBND thành phố, Hướng dẫn công tác thông tin đối 

ngoại hàng năm của Ban Tuyên giáo và các văn bản đối ngoại khác đến trong 

nội bộ ngành; việc triển khai các hoạt động ngày càng đổi mới, chú trọng nâng 

cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức thực hiện nhằm nâng cao 

chất lượng công tác đối ngoại. 

  2. Kết quả mở rộng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ 

chức, địa phƣơng và nhân dân các nƣớc 

- Về quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường hợp tác quốc 

tế trong vấn đề bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa: 

Hiện trên địa bàn thành phố có 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 17 di tích 

cấp quốc gia, 57 di tích cấp thành phố và 05 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Sở chú trọng tham mưu lãnh đạo thành phố quan tâm đầu tư hoạt động bảo tồn 

và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố và tranh thủ giới thiệu 

đến với các du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế khi đến thăm, làm việc tại 

Đà Nẵng như: di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải; di tích quốc gia đặc biệt 

danh thắng Ngũ Hành Sơn, di tích quốc gia Hải Vân Quan cùng hệ thống các di 

tích, danh lam thắng cảnh nổi bật của thành phố. Sở cũng tích cực triển khai có 

hiệu quả, đảm bảo tiến độ Đề án Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa di sản dân tộc 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020; các Đề án, kế hoạch đã 

ban hành
1
.  

- Tổ chức các sự kiện và hoạt động ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân 

dân:  

Sở đã tích cực xúc tiến tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao quy mô 

quốc tế thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo người dân và du 

khách, đặc biệt là kêu gọi được xã hội hóa, sự đầu tư của các doanh nghiệp, tổ 

chức với quy mô được mở rộng và chuyên nghiệp hơn gồm: các sự kiện thường 

niên như: Cuộc thi IRONMAN 70.3, SUNSIRE SPRINT và IRONKID, Lễ hội 

                                           
1
 Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Cơ tu tại Đà Nẵng; Kế hoạch văn hóa 

dân gian Bài Chòi ở Đà Nẵng và các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn thành phố. 
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quốc tế pháo hoa Đà Nẵng DIFF, Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng;  Liên 

hoan nghệ thuật nước ngoài tại Đà Nẵng; Chương trình biểu diễn nhạc thính 

phòng “DaNang Chamber Music”, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội giao 

lưu văn hóa Việt – Nhật… được đầu tư ngày càng quy mô, hoành tráng cùng 

chuỗi hoạt động phụ trợ hấp dẫn. Các sự kiện quốc tế nổi bật khác như: ABG5; 

Giải Quần vợt nhà nghề quốc tế mở rộng 2019, Giải Cầu lông quốc tế, Giải Vô 

địch Taekwondo quốc tế Hồng Bàng; chương trình “K-Cultural Show - Hai ngôi 

sao tình yêu”,... Bên cạnh đó, Sở đã theo dõi tổ chức các hoạt động văn hóa – lễ 

hội hai bên bờ sông Hàn được tổ chức theo chủ đề từng quý nhằm tạo điểm mới, 

lạ phục vụ người dân và du khách. Thông qua việc tổ chức các hoạt động trên ghi 

dấu ấn đặc trưng, nét sinh hoạt văn hóa riêng cho hai tuyến đường Bạch Đằng và 

Trần Hưng Đạo, tiếp tục thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người 

dân và du khách.  

Ngành VHTT đã chủ trì tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm 

mỹ thuật nhiếp ảnh, điện ảnh mang yếu tố đối ngoại trên địa bàn thành phố và đã 

nhận được sự đánh giá tích cực của các tổ chức ngoại giao và sự hưởng ứng của 

nhân dân thành phố như: Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Mỹ thuật Phụ 

nữ Hàn Quốc tổ chức “Triển mỹ thuật của tác giả nữ Hàn Quốc đương đại”; 

phối hợp với Đại học Bristol (Vương quốc Anh) tổ chức triển lãm “Câu chuyện 

bên bờ sông”. Bảo tàng Điêu khắc Chăm tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia 

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc về một số nội dung liên quan đến chụp, quét ảnh 

ba chiều một số tác phẩm tiêu biểu của Bảo tàng; phối hợp với Trường nghiên 

cứu Á – Phi (SOAS), Vương quốc Anh thực hiện Dự án biên soạn catalogue giới 

thiệu về Bảo tàng Điêu khắc Chăm; Hợp tác với Khoa Nghiên cứu Bảo tàng, 

trường Đại học Queensland, Úc. Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức giao lưu, sáng tác, 

triển lãm Mỹ thuật Quốc tế… Từ đó, mở ra cơ hội cho các bảo tàng mở rộng 

quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá và nâng cao chất lượng hoạt động 

cũng như thương hiệu, tăng cường công tác truyền thông giới thiệu bảo tàng đến 

công chúng trong và ngoài nước.  

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố thường xuyên phối hợp với Đại 

sứ quán các nước tổ chức Liên hoan phim Đan Mạch; Tuần lễ phim Đức; Liên 

hoan phim Israel; Liên hoan phim Tây Ban Nha; Liên hoan phim Thái Bình 

Dương; Tuần phim APEC; Liên hoan phim Khoa học Đức;… Nhà hát Trưng 

Vương và Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh vinh dự được lãnh đạo thành phố 

lựa chọn là đơn vị biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ tiếp đón các 

Đoàn công tác nước ngoài sang thăm và làm việc tại Đà Nẵng; Buổi gặp mặt của 

lãnh đạo thành phố đối với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài hiện đang làm 

việc tại Đà Nẵng nhân dịp Giáng Sinh, Tết; phục vụ các tour du lịch tàu biển;… 

Thư viện Khoa học – Tổng hợp phối hợp tổ chức các sự kiện thiết lập quan 

hệ ngoại giao như: kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan; kỷ 

niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Nhà nước Israel và 25 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao giữa Israel và Việt Nam; kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt 

Nam - Ấn Độ; Ngày hội sách châu Âu; tổ chức giới thiệu sách của các tác giả 
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nước ngoài;… Hàng năm, Thư viện nhận được sách do Quỹ châu Á tài trợ và 

các tổ chức nước ngoài khác thông qua đầu mối Thư viện Quốc gia Việt Nam 

cung cấp.  

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị như: cũng 

đã phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức 

các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng như: thiết 

lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Ấn Độ, Việt 

Nam – Malaysia, Việt Nam – Trung Quốc… cũng như tham dự các buổi gặp 

mặt nhân kỷ niệm Ngày Quốc Khánh của các nước: Cộng hòa Ý, DCND Lào, 

Liên Bang Nga, Trung Quốc… tham dự và biểu diễn nghệ thuật tại các buổi gặp 

mặt nhân kỷ Ngày Quốc Khánh của các nước: Cộng hòa Ý, Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào, Liên bang Nga, Trung Quốc; cử diễn viên, ca sĩ phục vụ đoàn 

công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố sang thăm và làm việc với Lào, 

Thái Lan. Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND thành phố tiếp đón, làm việc với 

ông Toyokichi Ito – chủ sở hữu người Nhật để tiếp nhận, thẩm định và bàn kế 

hoạch triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của ông Ito cho mượn và tặng; đã tiếp và 

làm việc với Đoàn công tác của Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế (FIE) đến khảo sát, 

làm việc để xúc tiến thành lập Học viện Đấu kiếm Châu Á tại Đà Nẵng. 

Thông qua các buổi tiếp, làm việc, gặp gỡ góp phần làm cho bạn bè quốc tế 

hiểu đúng, đầy đủ về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Ðảng và 

Nhà nước;  về con người, văn hóa Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói 

riêng cũng như thành tựu kinh tế, xã hội và các cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành 

phố Đà Nẵng; đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp 

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các vấn đề về biển đảo, 

quyền chủ quyền về biển đảo của Việt Nam. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

tích cực trong việc lồng ghép hoạt động ngoại giao văn hóa trong kế hoạch hoạt 

động của đơn vị; phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm phục 

vụ tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng hình ảnh thành phố và con người Đà Nẵng 

thân thiện, hữu nghị, sẵn sàng giao lưu và hội nhập. Đồng thời, trong quá trình 

trước, trong và sau tiếp đón các đoàn nước ngoài đến làm việc thì Sở và các đơn 

vị trực thuộc đã chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Quản lý đoàn ra, đoàn vào của 

thành phố, thực hiện xin phép tổ chức hoạt động và báo cáo đầy đủ các nội dung 

cho các cơ quan liên quan cũng như báo cáo kết quả của các đoàn ra, đoàn vào. 

3. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài: nguồn lực 

vận động bằng vật chất; nguồn lực vận động bằng con ngƣời (tình nguyện 

viên, chuyên gia)  

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở không nhận được nguồn lực vận động viện 

trợ thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.  

4. Công tác nghiên cứu, tham mƣu, tuyên truyền đối ngoại 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; sự phối hợp và tạo điều 

kiện của các sở, ngành và sự chung tay của các Hiệp hội, Liên đoàn… các hoạt 
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động của ngành ngày càng khởi sắc, thu hút được đông đảo quần chúng, du 

khách tham gia, nhất là các hoạt động giao lưu hữu nghị tại địa phương, khu vực 

và quốc tế. Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng 

ứng dụng công nghệ thông tin, Sở thường xuyên đăng tải thông tin kịp thời bằng 

nhiều kênh như: Cổng thông tin điện tử thành phố; Trang thông tin điện tử của 

ngành, các trang mạng xã hội và mối liên hệ mật thiết với các cơ quan báo, đài. 

Qua đó, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền đối ngoại, thông tin phổ biến 

rộng rãi, nhanh chóng và kịp thời. 

5. Công tác ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

Tại Quyết định 7039/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND thành phố 

ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 

19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 

36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở 

nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của 

Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện đẩy 

mạnh Nghị quyết số 36-NQ/TW, đã giao nhiệm vụ cho Sở là: “Tăng cường các 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ kết hợp quảng bá, giữ gìn văn hóa dân 

tộc, phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài”. Thời gian qua, Sở đã phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ 

cũng như Ban chấp hành Hội liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố 

Đà Nẵng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện thuận lợi khi có 

yêu cầu trong hoạt động của Ngành quản lý, duy trì mối quan hệ hợp tác với 

người Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ, kết nối để phát triển hoạt động 

chuyên môn. Nhà hát Trưng Vương phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức biểu diễn 

chương trình nghệ thuật phục vụ buổi Họp mặt kiều bào xuân hàng năm. Bảo tàng 

Điêu Khắc Chăm tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa tại nước Anh. Bảo tàng 

Mỹ thuật liên hệ, làm việc với Nhà điêu khắc Đàm Đăng Lại để hợp tác tổ chức 

triển lãm. Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên TDTT thường 

xuyên làm việc và nhận được sự hỗ trợ của ông Phạm Ngọc Chu – Chủ tịch 

doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, thành viên Ủy ban Olympic Hungary trong 

việc tập huấn và thi đấu của Đoàn thể thao thành phố tại Hungary. 

 Hàng năm, Sở cũng rà soát để kịp thời đề nghị khen thưởng các tổ chức, 

cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp cho hoạt động của ngành 

gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. 

6. Các nguồn lực (vật chất, kinh phí, kiện toàn, củng cố và phát triển 

bộ máy, đội ngũ cán bộ) phục vụ hoạt động đối ngoại nhân dân 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, lãnh đạo 

Sở luôn tạo mọi điều kiện tốt về nguồn lực, vật chất, kinh phí cho công tác đối 

ngoại nhân dân, cùng với sự cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

từng công chức, viên chức và người lao động Sở, và sự phân công, chỉ đạo điều 

hành kịp thời của Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự 

nghiệp; tích cực tham gia đề xuất trong việc cải tiến làm việc, thi đua khen 
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thưởng nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ của 

toàn ngành.  

  7. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Kế 

hoạch ở đơn vị, địa phƣơng 

Hàng năm, Sở hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện Báo 

cáo đối ngoại nhân dân định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện được 

và đề xuất, xây dựng nhiệm vụ cho năm đến. Sở cũng đã thực hiện đầy đủ các 

báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành 

phố, UBND thành phố.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH 

NGHIỆM 

1. Đánh giá kết quả đạt đƣợc; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân 

Nhìn chung, công tác đối ngoại nhân dân của Sở trong những năm qua đã 

đạt được một số kết quả nhất định; xây dựng, kết nối được với một số chuyên 

gia, đơn vị quốc tế để có thể tăng cường khả năng hợp tác trong tổ chức hoạt 

động, sự kiện, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ. Tuy nhiên, công tác đối ngoại nhân dân vẫn còn một số hạn chế: 

- Hoạt động đối ngoại nhân dân đôi khi vẫn còn thụ động, chưa có kinh 

nghiệm trong việc tổ chức đoàn ra, đoàn vào, vẫn còn lúng túng các khâu về thủ 

tục, giấy phép, báo cáo. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân còn hạn chế về số lượng 

và chất lượng; còn thiếu kinh nghiệm. 

 Nguyên nhân: 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân là kiêm nhiệm, chưa có 

nhiều kinh nghiệm trong làm việc với người nước ngoài. 

- Số lượng cán bộ có trình độ ngoại ngữ còn rất hạn chế, chưa đáp ứng 

được yêu cầu mở rộng quan hệ quốc tế. 

2. Bài học kinh nghiệm 

- Tranh thủ sự hợp tác với các cá nhân, tổ chức quốc tế để học hỏi, nâng 

cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CCVC, NLĐ. 

- Hợp tác quốc tế có chọn lọc phù hợp với lĩnh vực ngành quản ký, sẵn 

sàng phối hợp với các tổ chức, cá nhân quốc tế khi có yêu cầu. 

Phần III 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP TỤC TĂNG CƢỜNG 

VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN 

TRONG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 

 I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 
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 Về dự thảo Kế hoạch của UBND TP Đà Nẵng về hoạt động đối ngoại 

nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024, qua nghiên 

cứu, Sở thống nhất nội dung dự thảo nêu trên. 

  II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI UBND THÀNH PHỐ, LIÊN HIỆP 

CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ 

 - Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

thành phố hỗ trợ quảng bá, giới thiệu các di sản, sự kiện văn hóa và thể thao đến 

các nước, khu vực trên thế giới. 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho Sở tăng cường quan hệ hợp tác giao lưu văn 

hóa, thể thao hội nhập quốc tế; hỗ trợ công tác đón và tiễn các đoàn quốc tế sang 

thăm, làm việc và giao lưu văn hóa thể thao với Sở. 

- Tạo điều kiện và cho phép các đoàn cán bộ, diễn viên, nghệ sỹ, ca sỹ, 

HLV, VĐV TDTT của ngành tham gia đoàn công tác của lãnh đạo thành phố, 

của các sở, ngành đi xúc tiến, hợp tác giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. 

- Tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân như giao lưu 

nhân dân, sinh viên, học sinh các nước nhân sự kiện các ngày lễ lớn của các 

nước, lễ kỷ niệm năm chẵn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam, 

thành phố Đà Nẵng và các nước bạn.  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách về công tác 

đối ngoại nhân dân. 

- Tăng cường công tác chia sẻ, cập nhập thông tin về hoạt động đối ngoại 

nhằm vừa tuyên truyền văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam, cũng như chủ trương, đường lối chính sách ưu việt của Đảng, Nhà 

nước Việt Nam; đồng thời tăng cường hơn nữa việc tổ chức thực hiện, quản lý, 

giám sát tốt các hoạt động đối ngoại. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch hoạt động đối 

ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 của Sở 

Văn hóa và Thể thao./. 

Nơi nhận: 
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPĐN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu : VT, VP(Trâm). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hội An 
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