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BÁO CÁO 

 Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức 2022 và 

những quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan 

 

           Thực hiện các quy định về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức thường 

kỳ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 

04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV 

ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 04/2015/NĐ-CP. Sở Du lịch báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị cán bộ, công chức 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong cơ 

quan như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ PHÁT 

TRIỂN DU LỊCH NĂM 2022 

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh gặp khó khăn do giá nguyên 

vật liệu đầu vào của sản xuất kinh doanh biến động mạnh, dịch bệnh, thiên tai, lũ 

lụt diễn biến phức tạp. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Trung 

ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, đời 

sống kinh tế - xã hội của nhân dân được ổn định, niềm tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, UBND các cấp ngày càng được nâng cao. Các chính 

sách du lịch mới tiếp tục phát huy hiệu quả. Ngành du lịch Nghệ An ghi nhận sự 

phục hồi mạnh mẽ, liên tục chứng kiến đà tăng trưởng tích cực từ thời điểm chính 

thức mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế ngày 15/3/2022. Năm 

2022, hoạt động du lịch của tỉnh nhà được bình chọn là 1 trong 10 con số, sự kiện 

của năm. 

Năm 2022, toàn tỉnh ước đón và phục vụ 6.730.000 lượt khách du lịch, bằng 

356% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, khách lưu trú ước đạt 4.412.000 lượt, 

bằng 342% so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt 33.500 lượt; Tổng thu từ 

khách du lịch đạt 12.343 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 5.602 tỷ đồng, 

bằng 502% so với cùng kỳ năm 2021. 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN 

BỘ, CÔNG CHỨC 2022 

Năm 2022, tất các chỉ tiêu được nêu ra tại Hội nghị CBCC đầu năm 2022 

đều đạt.  
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- 100% CBCC, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh 

hiệu lao động tiên tiến, không có cán bộ, công chức vi phạm kỉ luật. 

- Có 01 công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 

- Có 3 CBCC đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. 

- Có 02 CBCC được tặng Bằng khen của Bộ VH,TT&DL, có 02 công chức 

được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; có 5 CBCC được tặng Giấy khen của Giám 

đốc Sở. 

- Có 01 tập thể nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 01 tập thể được 

tặng Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An, 02 tập thể được Bộ VHTTDL tặng bằng 

khen. Hiện nay, Sở đang trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 01 

tập thể phòng của Sở. 

- Năm 2022, Sở Du lịch được nhận cờ thi đua của Bộ VHTTDL. 

- CBCC Sở Du lịch thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 17-CT/TU ngày 

03/12/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế cơ quan; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 100% gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình văn 

hóa; 100% các gia đình không vi phạm tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội, hoạt động từ thiện do UBND tỉnh, Sở Du lịch, Công đoàn Viên chức 

phát động.  

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ DÂN CHỦ 

NĂM 2022 

Tại Hội nghị cán bộ công chức của Sở ngày 28/12/2021, toàn thể cán bộ, 

công chức, hợp đồng lao động của Sở đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất các nội 

dung để các Quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, 

Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn để tổ chức Hội nghị cán bộ công 

chức năm 2022 được triển khai thực hiện trong thực tế. 

Qua 01 năm triển khai thực hiện, các quy chế đã làm nền tảng cho các hoạt 

động của Sở đi vào nền nếp; việc triển khai nghiêm túc các quy chế đã góp phần 

tích cực trong việc triển khai có hiệu quả mọi hoạt động của cơ quan.  

1. Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan Sở Du lịch 

Việc thực hiện các quy định về dân chủ tại cơ quan năm 2022 đạt được 

những kết quả như sau: 

- Sở thường xuyên quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà 

nước tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhất là các chế 

độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ công chức, người lao 

động như chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và thi đua khen thưởng. 
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- Duy trì chế độ thông tin báo cáo, thực hiện nghiêm việc triển khai giao ban Sở 

vào ngày 28 và họp chi bộ vào ngày 3 hàng tháng. Trong mỗi kỳ giao ban, lãnh đạo 

Sở tập trung tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các phòng, đơn vị để 

đẩy nhanh tiến độ công việc. Đồng thời, sau mỗi kỳ giao ban đều ban hành Kết luận 

của Giám đốc Sở và gửi thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để xây 

dựng kế hoạch công tác cụ thể của phòng, đơn vị hàng tháng. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ khen thưởng cho cán bộ, công chức. Hội đồng thi 

đua khen thưởng của Sở đã tiến hành họp và bình xét các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng cho các phòng, đơn vị và công chức, viên chức ngành du lịch 

năm 2022 một cách dân chủ, công khai, minh bạch. 

- Sở thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động 

tham gia ý kiến vào các nội dung của Sở như: Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch phát triển du lịch hàng năm; các 

báo cáo sơ kết, tổng kết của Sở; các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… 

- Cán bộ, công chức tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở 

và việc thực hiện chính sách, pháp luật của người đứng đầu, ban lãnh đạo, người có 

thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thông qua việc nêu ý kiến tại các hội nghị, hội thảo, 

qua các hoạt động triển khai nhiệm vụ chuyên môn của phòng, đơn vị… thông qua 

hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 

2. Quy chế hoạt động của Sở Du lịch 

Quy chế hoạt động đã tạo nền tảng, cơ sở cho tổ chức và hoạt động của Sở 

theo đúng trong khuôn khổ pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được UBND tỉnh giao, đảm bảo duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ 

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng theo quy định của pháp 

luật, hiệu quả, đảm bảo thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trên cơ sở ngân 

sách được giao theo đúng quy định pháp luật, đúng mục đích và có hiệu quả. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu và sử dụng kinh phí tiết kiệm trong quá 

trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định. 

4. Tồn tại, hạn chế  

- Một bộ phận công chức ý thức thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành thời 

gian lao động, xây dựng cơ quan sạch, văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí chưa thực sự gương mẫu và tự giác. 



4 

 

 

- Công chức trẻ của Sở chưa mạnh dạn đăng ký thực hiện xây dựng các đề 

án, dự án về phát triển ngành du lịch; chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các hội 

nghị, các cuộc họp. 

5. Nguyên nhân 

- Ý thức phê bình và tự phê bình của một số cán bộ, công chức chưa cao. 

- Tinh thần tự nghiên cứu, tự học tập của cán bộ, công chức, người lao động 

có lúc chưa tự giác. 

Trên đây là báo cáo đánh giá Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị cán bộ, công chức 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong cơ 

quan. Sở Du lịch trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- BCĐ QCDCCS tỉnh; 

- Công đoàn Viên chức tỉnh b/c); 

- Công đoàn Sở; 

- Lưu VT, VP (2). 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

        Nguyễn Mạnh Cường 
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