
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 359  /BC-UBND Nghi Xuân, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

 
Thực hiện Công văn số 1833/SNV-XDCQ&TCBC ngày 22/9/2021 của Sở 

Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW 

của Ban Bí thư; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 

1. Kết quả thực hiện 

Thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong thời gian qua, 

công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn 

hóa, văn học, nghệ thuật trên địa  bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng kể. 

Các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng, 

bổ nhiệm... đã được xây dựng bài bản, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Đội ngũ cán bộ văn hóa, văn học, nghệ thuật được quy hoạch bài bản, điều chỉnh 

cơ cấu độ tuổi, trình độ hợp lý. Cụ thể: 

- Phó Chủ tịch UBND huyện: Từ năm 2010 đến nay, có 01 Phó Chủ tịch 

UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn xã đảm bảo tiêu chuẩn theo Nghị quyết 

Trung ương 3 Khóa VIII về Chiến lược cán bộ và theo Quy định số 284-QĐ/TW 

của Ban Bí thư. Cụ thể: trình độ chuyên môn 02 Thạc sỹ; trình độ chính trị cao 

cấp; có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật trước 

khi bổ nhiệm; được bổ nhiệm trong nguồn quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin: Từ năm 2010 đến nay, có 02 

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin đảm bảo tiêu chuẩn theo Nghị quyết Trung 

ương 3 Khóa VIII về Chiến lược cán bộ và theo Quy định số 284-QĐ/TW của 

Ban Bí thư. Cụ thể: trình độ chuyên môn Đại học phù hợp với vị trí, lĩnh vực phụ 

trách; trình độ chính trị 01 cao cấp, 01 trung cấp; có kinh nghiệm thực tiễn trong 

lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật trước khi bổ nhiệm; được bổ nhiệm trong 

nguồn quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin: Từ năm 2010 đến nay, có 02 

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin đảm bảo tiêu chuẩn theo Nghị quyết 

Trung ương 3 Khóa VIII về Chiến lược cán bộ và theo Quy định số 284-QĐ/TW 
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của Ban Bí thư. Cụ thể: trình độ chuyên môn Đại học phù hợp với vị trí, lĩnh vực 

phụ trách; trình độ chính trị 02 trung cấp; có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực 

văn hóa, văn học, nghệ thuật trước khi bổ nhiệm; được bổ nhiệm trong nguồn quy 

hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Cấp xã: Toàn huyện hiện có 17 Phó Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách 

văn xã, trong đó 15 người có trình độ đại học, 02 người có trình độ trung cấp; 17 

người có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, 17 người được bầu cử theo quy 

hoạch; 17 người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ 

thuật trước khi bầu cử.  

(chi tiết có biểu kèm theo) 

2. Đánh giá 

2.1. Thuận lợi 

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của 

Ban Bí thư: Đã được cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm và triển khai 

thực hiện đảm bảo đúng quy định.  

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trong giai đoạn 2010 đến nay, UBND 

huyện đã phối hợp các Trường Đại học tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Về hoạt động: Trên địa bàn có một số Phó Chủ tịch UBND cấp xã được 

bầu cử từ công chức Văn hóa - xã hội, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh nên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ 

thuật. Do đó công tác quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật trên địa bàn 

ngày càng được nâng cao và lĩnh vực văn hóa huyện luôn xếp tốp đầu của tỉnh. 

2.2. Khó khăn 

- Giai đoạn đầu thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư, Phó 

Chủ tịch UBND cấp xã có trình độ Đại học phù hợp với vị trí, lĩnh vực phụ trách 

không nhiều. 

- Đối với các xã, thị trấn loại 3 chỉ được bố trí 01 Phó Chủ tịch UBND phụ 

trách cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa; mặt khác, chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp 

xã có thể được bầu từ công chức, có thể từ những người không phải công chức 

trong nguồn quy hoạch do vậy không phải tất cả các Phó Chủ tịch đều có kinh 

nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. 

3. Kiến nghị, đề xuất   

Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng 

lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn 

học, nghệ thuật. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban 

Bí thư quy định về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý 

lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo để Sở 

Nội vụ biết, tổng hợp./. 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

Nguyễn Hải Nam  
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