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Số 181-KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hàm Thuận Bắc, ngày 17 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) 
“về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

-----

Thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung uơng Đảng (khóa
XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế”, Ban Thương vụ Huyên uỷ xác định một số nội dung tiếp tục thực hiên
theo Kế hoạch số 122-KH/HU, ngày 16/01/2014 của Huyện ủy như sau:

I- NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo.

 - Các cấp ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận và các đoàn thể huyện
tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu kỹ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI),  Kết  luận số 51-
KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Chương
trình hành động số 25-NQ/TU ngày 11/12/2013 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 122-
KH/HU ngày 16/01/2014 của Huyện ủy và các chương trình, kế hoạch, đề án của
UBND huyện về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên
địa bàn huyện trong cán bộ, đảng viên,  nhất là đội ngũ cán bộ, viên chức ngành
giáo dục và phổ biến đến đoàn viên, hội viên, nhân dân bằng hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11/2019 và thường xuyên
hàng năm.

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền
các cấp trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 51-KL/TW.

- Nội dung thực hiện:
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+ UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xác định và đưa nhiệm vụ
phát triển, nâng chất lượng giáo dục và đào tạo vào chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế- xã hội hàng năm để lãnh đạo thực hiện; gắn với sơ kết đánh giá kết
quả, đề ra giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế; bổ sung, điều chỉnh các
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, đối
thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu
cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, cấp ủy cơ sở đẩy
mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo
sự đồng thuận nội bộ và xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục- đào tạo; trước hết là thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách
giáo khoa mới. Chủ động phối hợp nắm bắt thông tin, định hướng dư luận về việc
thực hiện các chủ trương, chính sách giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước ở
địa phương; gắn với tuyên truyền gương  "người tốt, việc tốt"  và đấu tranh, phê
phán những nhận thức lệch lạc, bệnh thành tích, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các
quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3-  Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân
cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức, trách nhiệm công dân
trong hệ thống giáo dục.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với UBND huyện tổ chức tọa
đàm về các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
trường học và nâng chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho
đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2020.

- Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong trường
học, chú trọng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh các trường
THPT.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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- UBND huyện chỉ đạo triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng
giảng dạy, học tập các môn giáo dục công dân, giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử địa
phương... trong các trường học. Tiến hành rà soát đánh giá kết quả thực hiện chủ
trương xây dựng mỗi trường học thật sự là trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện
con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống từ năm 2015 đến nay theo
chỉ đạo tại Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 29/8/2019 của Huyện ủy; trên cơ sở đó,
tiếp tục rà soát xây  dựng hệ thống tiêu chí và đề ra các giải pháp  thực hiện chủ
trương này.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao
chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung
học cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo;
xây dựng xã hội học tập.

 - UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Duy trì và nâng chất lượng công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm
non trẻ 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi, phổ cập giáo
dục tiểu học và THCS. Làm tốt công tác  tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh và
thực hiện phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở.

+ Duy trì và nâng chất lượng kỳ thi Giải thưởng Lê Quý Đôn; nâng cao chất
lượng giáo dục của Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hàm Thuận và các xã vùng
cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+  Tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với sắp xếp, tổ chức
lại các đơn vị trường học hợp lý ở các cấp học theo tinh thần Nghị quyết số 19-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhằm đảm bảo các điều
kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

+ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, nhất
là chú trọng bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên các trường học, đảm bảo chuẩn theo quy định.

+ Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và các Trung tâm
học tập cộng đồng xã, thị trấn. Chú trọng  xây dựng và nhân rộng các mô hình
khuyến học, khuyến tài;  trọng tâm là đăng ký xây dựng  “Gia đình hiếu học”,
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“Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” theo chỉ đạo của
UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ
thông và sách giáo khoa mới.

 - UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Phát triển, nâng cao chất lượng, gắn với rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán
bộ quản lý, giáo viên các trường học theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

+ Triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới đảm
bảo công khai, minh bạch, thống nhất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị các
trường học, bảo đảm đạt chuẩn quốc gia và phục vụ triển khai chương trình giáo
dục phổ thông và sách giáo khoa mới; nhất là các trường mầm non và tiểu học để
đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày. Đầu tư, trang thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng
các thiết bị tiên tiến, các phương pháp dạy học hiện đại, góp phần nâng cao chất
lượng giảng dạy.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh
tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực trong hoạt
động giáo dục - đào tạo.

- UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục- đào tạo, chú ý gắn trách
nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và quản lý tài chính đối với các
trường học; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân
quyền và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trường học. Quản lý
chặt chẽ các cơ sở giáo dục ngoài công lập; các cơ sở giáo dục có yếu tố nước
ngoài và các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi,
hiện tượng tiêu cực, sai phạm trong giáo dục, nhất là việc dạy thêm và học thêm
không đúng quy định, tình trạng lạm thu và sử dụng các nguồn thu không đúng
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mục đích, tiêu cực trong kiểm tra và thi cử, bạo lực học đường... Kiên quyết đưa ra
khỏi ngành những cán bộ, giáo viên không đủ phẩm chất, năng lực, không hoàn
thành nhiệm vụ.

+ Từng bước thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh ở cấp học phổ
cập theo chủ trương của Trung ương; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho
học sinh là người dân tộc thiểu số và học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và định kỳ hàng năm.

7- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường học.

- UBND huyện quan tâm đầu tư nguồn lực đối với công tác nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục- đào tạo; khuyến khích
nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật trong lực lượng học sinh, thanh niên.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1- UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận, đoàn thể huyện,
đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch
này theo chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời gửi kế hoạch về Ban Thường
vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) chậm nhất trong tháng 11/2019 để
theo dõi, tổng hợp.

2- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành
huyện liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện
Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy để
theo dõi, chỉ đạo. 

Nơi nhận:                                                         
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Các cơ quan, đơn vị huyện,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. NỞ-80

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 PHÓ BÍ THƯ

Võ Văn Thanh
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