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KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh
thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số
26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”
Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh
thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Công văn số 388/SNV-TCCC ngày 25/02/2019
của Sở Nội vụ về việc xây dựng Kế hoạch và phối hợp thực hiện các nội dung
Kế hoạch số 331/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị Trung
ương 7, khóa XII; Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch
thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đưa các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đã được nêu tại Kế
hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương vào những nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục,
tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng
và quản lý đội ngũ cán bộ của ngành.
2. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các phòng chuyên
môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và cá nhân người
đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên
làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện và kịp
thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Về tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch
số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26NQ/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành
Chương tình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và
Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy
a) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên
cứu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày

06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số
132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương tình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 108-KH/TU
ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
thuộc phạm vi quản lý, nhất là nội dung về cán bộ và công tác cán bộ.
b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ngành, các cấp có liên quan
tổ chức tuyên truyền trong toàn ngành nhằm nâng cao trách nhiệm, tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; coi trọng nâng
cao kiến thức về công tác cán bộ cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý ngành, nhất là
người đứng đầu, người làm công tác tổ chức, cán bộ.
2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
2.1. Rà soát, xây dựng ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo,
quản lý cấp phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND
ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức
danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở
GD&ĐT; Trưởng, Phó các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện,
thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì, tham mưu thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất
lượng giáo dục Sở GD&ĐT (các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở
phối hợp).
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.
2.2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ
lãnh đạo, quản lý. Cán bộ đã được bổ nhiệm nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn
theo chức danh phải quy định thời gian chuẩn hóa, trường hợp hết thời gian
chuẩn hóa mà vẫn chưa đảm bảo đủ chuẩn theo quy định thì không thực hiện bổ
nhiệm lại:
Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh
đạo, quản lý của ngành theo quy định tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của
UBND tỉnh; bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý của
ngành đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ trước khi bổ nhiệm lại; đồng thời không thực
hiện bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đã hết thời gian chuẩn hóa mà
vẫn chưa đảm bảo đủ chuẩn theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì, tham mưu thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất
lượng giáo dục Sở GD&ĐT (các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở
phối hợp).
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- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.
2.3. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU
ngày 07/4/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh
đạo, quản lý, hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; đồng
thời, ban hành quyết định phê duyệt cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo
phòng và tương đương, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì, tham mưu thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất
lượng giáo dục Sở GD&ĐT (các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở
phối hợp).
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.
2.4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cán
bộ lãnh đạo, quản lý của ngành theo quy định; rà soát, sắp xếp, bố trí, tạo điều
kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu
số. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Đồng
thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến,
những cách làm sáng tạo, hiệu quả về công tác cán bộ.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì, tham mưu thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất
lượng giáo dục Sở GD&ĐT (các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở
phối hợp).
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.
2.5. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2437/KH-UBND ngày
29/6/2017 về triển khai thực hiện “Đề án ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” và Kế hoạch số
3800/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm
2018 và 2019 Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
giai đoạn 2017 - 2025”
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Chủ trì, tham mưu thực hiện: Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục
chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT (các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ khác thuộc Sở phối hợp).
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện,
thị xã, thành phố.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT:
a) Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở triển khai Kế hoạch này đến các phòng
chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở để nghiên cứu,
triển khai thực hiện.
b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các
sở, ban, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện các Kế hoạch này.
c) Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch,
định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Nội vụ theo quy định.
2. Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Sở GD&ĐT
Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo
dục tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.
3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở GD&ĐT:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hoặc phối hợp triển khai
thực hiện các nhiệm vụ theo từng mốc thời gian được quy định tại Kế hoạch này.
4. Giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT:
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này trong đơn vị và tiến
hành xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng tinh thần Kế hoạch này.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị
Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất
lượng giáo dục) để tổng hợp, trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (p/h);
- Sở Tài chính (p/h);
- GĐ và các Phó GĐ Sở (biết, c/đ);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ
thuộc Sở (t/h);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, TCCB&QLCLGD (H03).
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