
1. Tên nhiệm vụ: Văn hóa ứng xử của Cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Đồng Nai: 
Thực trạng và giải pháp. 
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính: ThS. Đặng Mạnh 
Trung 
Cá nhân tham gia: CN. Phạm Văn Ru, TS. Nguyễn Văn Quyết, CN. Điểu Bảo, 
ThS. Trần Thanh Hùng, ThS. Nguyễn Minh Thanh, ThS. Lê Thị Cát Hoa, ThS. 
Nguyễn Đăng Hoài, ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa, ThS. Nguyễn Tôn Hoàn, ThS. 
Trần Thị Hương Lan, ThS. Trần Nguyễn Thảo Ly, ThS. Lê Quang Cần, CN. 
Nguyễn Đức Toàn, CN. Lê Thanh Triều, ThS. Lê Thị Xuân, CN. Phạm Thị Dịu. 
4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
Công trình nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng VHUX của CBLĐQL tỉnh Đồng 
Nai đối với nhân dân, các tầng lớp xã hội và tổ chức, doanh nghiệp trong việc thể 
hiện chức trách nhiệm vụ được giao.  
Đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ văn hoá, đạo đức ứng xử của CBLĐQL 
tỉnh Đồng Nai và chế tài xử lý. 
5. Kết quả thực hiện: 
Qua nghiên cứu thực trạng VHUX của đội ngũ CBLĐQL tỉnh Đồng Nai cho thấy, 
nhìn chung CBLĐQL tỉnh Đồng Nai đã nhận thức được tầm quan trọng của 
VHUX, có trang bị về lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ 
tốt và mang lại hiệu quả trong công tác. Đặc biệt, do đặc thù về địa lý, địa hình và 
đặc trưng văn hóa, con người Đồng Nai, tạo nên đặc điểm phong cách lãnh đạo: 
trách nhiệm và quyết đoán; đặc điểm trong VHUX: Giản dị, khiêm tốn, gần gũi, 
sâu sát. 
Bên cạnh những mặt đạt được trong VHUX của phần lớn CBLĐQL tỉnh Đồng Nai, 
còn có một số CBLĐQL vẫn còn hạn chế trong về kỹ năng giao tiếp, còn lúng túng 
khi điều hành cuộc họp, hay phát biểu trước công chúng, tiếp khách trong nước và 
quốc tế; Một số cán bộ vẫn còn vi phạm đạo đức công vụ, đặc biệt là sử dụng rượu 
bia vào buổi trưa, trong giờ làm việc… 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 3/2015 đến tháng 10/2018 
7. Kinh phí thực hiện: 391.185.000 đồng 
 


