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Phần thứ nhất 
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 

1. Nhiệm vụ 1: Triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Thường trực 
Tỉnh ủy, các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành 100% nội dung 
được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định  

a. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy 
định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các nghị quyết, chương trình 
hành động, kế hoạch của cấp trên 

- Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, Ban Giám hiệu cùng với Công 
đoàn đã tổ chức cho trên 95% viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên (HS, SV) học 
tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, 
pháp luật Nhà nước bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời xây dựng và triển 
khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch có liên quan về các lĩnh vực trên.   

- Tiếp tục lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Quy 
định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về 
trách nhiệm nêu gương; Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 
30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Chỉ thị 27-
CT/TU ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ 
giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; 
Chỉ thị 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị 40-CT/TU ngày 15/8/2013 về việc tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ... 

- Đã hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường 
nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. 
Định kỳ, rà soát việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của 
Trường. Xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường. 

   b. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  

- Tổ chức thành công Hội nghị Công chức-Viên chức và Người lao động năm 
2016 và và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019. Trong năm 2017, đã 
lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ cơ sở trong các hoạt 
động được Ban Chỉ đạo tỉnh xếp loại 100/100 điểm; công tác quy hoạch viên chức 
lãnh đạo, quản lý; điều động, bổ nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng; triển khai việc kê khai 
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thu nhập, tài sản của các đối tượng phải kê khai theo đúng quy định pháp luật; kết quả 
xếp loại lao động hàng tháng; công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định.   

- Công đoàn tiếp tục tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng các quy chế, quy định; tham gia giải quyết chế độ cho người lao 
động.  

c. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước; quản lý cán bộ, đảng 
viên ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, du lịch, thăm thân nhân và xây 
dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống các 
loại tội phạm 

- Công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt các quy định pháp luật 
về bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ nội bộ, bí mật Nhà nước và các quy định tham 
quan, học tập nước ngoài.  

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 
công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tư tưởng của viên chức, người lao động và 
HS, SV tiếp tục được duy trì; đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm trong 
các ngày lễ, tết và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự 
của Trường được giữ vững; không có vụ việc nổi cộm về trộm cắp, cháy nổ, vi phạm 
pháp luật xảy ra.  

2. Nhiệm vụ 2: Tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tuyển sinh, đào 
tạo nghề và chỉ tiêu thu tài chính được giao trong năm 2017 (tính đến ngày 
22/12/2017) 

a. Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề: Xác định công tác 
tuyển sinh học nghề ngày càng khó khăn, Ban Giám hiệu đã tập trung các nguồn lực 
tổ chức những hoạt động truyền thông qua báo, đài truyền hình địa phương, tư vấn, 
hướng nghiệp trực tiếp cho phụ huynh, học sinh tại 35 trường THCS, THPT trên địa 
bàn tỉnh; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tư vấn, hướng nghiệp và phổ biến các chế độ 
chính sách học nghề tại Trường theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND cho phụ 
huynh, học sinh tại 20 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Đến nay, đã tuyển mới được 1.146/940 người (trong đó có 106 HSDTTS) so 
với chỉ tiêu giao vượt 21,91%. Trong đó chia theo trình độ: Cao đẳng, Trung cấp: 
605/670 HS,SV; đạt 90,30% so với chỉ tiêu giao; Dạy nghề dưới 3 tháng và LĐNT: 
541/270 học viên; vượt 200,37% so với chỉ tiêu giao.  

b. Thực hiện chỉ tiêu thu tài chính: Theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 
03/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về tài chính năm 2017, chỉ tiêu thu giao cho Trường là 5.647.000.000 đồng. Tính đến 
ngày 10/12/2017, tổng số thu 5.813.010.967 đồng, đạt 102,94% so với chỉ tiêu giao. 

3. Nhiệm vụ 3: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng 
CNTT trong quản lý và dạy học; công tác thanh tra, kiểm tra và công tác tự 
kiểm định chất lượng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 



 

3 
 

a. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý và dạy học 

- Ban Giám hiệu tiếp tục tổ chức cho các đơn vị, cá nhân khai thác có hiệu quả 
cơ sở dữ liệu phần mềm phục vụ quản lý, tác nghiệp cùng với các tiện ích tích hợp 
trên trang thông tin điện tử của Trường; tăng cường ứng dụng tin học hóa vào các 
hoạt động quản lý, dạy và học. Năm 2017, Trường đạt 481/500 điểm, xếp hạng thứ 
3/5 trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh về ứng dụng công 
nghệ thông tin. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường tiếp tục hướng vào nghiên cứu 
phục vụ quản lý, giảng dạy và học tập. Ngoài việc triển khai ứng dụng 15 đề tài khoa 
học công nghệ cấp trường của năm học trước, năm học 2016-2017, có 31 đề tài khoa 
học, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật (16 đề tài loại B và 15 đề tài loại C) 
được đánh giá và xếp loại; trong đó có 01 đề tài được xác nhận mức độ loại A có 
phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Ngoài ra, Trường có 3 đề tài đạt Giải khuyến khích Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận; có 03 sản phẩm của HS, SV dự thi Cuộc thi 
sáng tạo dành cho thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ X do Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức. Trường được Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp các hoạt 
động; giấy khen về thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII; Giấy khen về thành tích xuất sắc trong việc xây 
dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2017. 

b. Công tác thanh tra, kiểm tra: Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường 
với nhiều hình thức có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra đào tạo, Thanh tra Nhân 
dân, Tổ giám sát nội bộ và các bộ phận chuyên môn. Các hoạt động thanh tra, kiểm 
tra được triển khai ở tất cả các hoạt động dạy và học theo chuyên đề, đột xuất hoặc 
định kỳ liên quan đến hoạt động chuyên môn; quản lý tài chính, tài sản; văn hóa ứng 
xử ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;...Nhìn chung, hoạt động thanh 
tra, kiểm tra đã phát huy tác dụng và hiệu quả rõ rệt, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương và đảm bảo sự ổn định các hoạt động của Trường.  

c. Công tác tự kiểm định chất lượng: Tổ chức triển khai thu thập ý kiến của 
toàn thể HS, SV về hoạt động giảng dạy của 56 giáo viên giảng dạy 41 môn học/mô-
đun. Kết quả khảo sát có 47 giáo viên xếp loại “Tốt” (83,93%); 08 giáo viên xếp loại 
“Khá” (14,28%) và “Trung bình” có 01 giáo viên (1,79%) để làm cơ sở xem xét, đánh 
giá và đề ra các biện pháp cải tiến chất lượng giảng dạy trong phạm vi toàn Trường. 

Trường đã hoàn thành công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017 
theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng cao đẳng nghề.  

d. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động 
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- Trong năm 2017, Trường đã cử viên chức tham gia các lớp: Cao cấp LLCT 
(hệ tập trung và không tập trung), Trung cấp LLCT-HC hệ tại chức (04 người); Quản 
lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính (04 người; Kỹ năng nghề 
về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (01 người) và 03 người đang học thạc sỹ.  

- Lập hồ sơ cử 77 viên chức, người lao động tham gia: Dự tuyển Đề án cán bộ 
nguồn 70-100 của tỉnh (02 người); bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp 
Sở (01 người); kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng (02 người); đánh giá kỹ năng 
nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (03 người); bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dạy nghề trình độ Sơ cấp (03 người); đào tạo giáo viên về kỹ năng sư phạm 
thuộc Dự án Tăng cường kỹ năng nghề (02 người); bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 
cán bộ, đảng viên (20 người); tham gia khóa đào tạo Giảng viên dạy nghề Công tác xã 
hội (02 người); Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (05 
người) và đối tượng 4 (09 người); bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa 
1/2017 (04 người); lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng (07 người) và 
các chuyên đề khác. 

- Về xây dựng chất lượng đội ngũ: Tất cả giáo viên đều có nghiệp vụ sư phạm 
nghề, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; đa số đạt chuẩn hoặc vượt chuẩn về trình độ 
chuyên môn (21 thạc sĩ, 44 đại học) và chuẩn giáo viên dạy nghề theo quy định; có 
96/100 viên chức, người lao động đạt chuẩn trình độ tin học (tỷ lệ 96,00%); 98/100 
viên chức, người lao động đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, đạt tỷ lệ 98,00% (không áp 
dụng đối với bảo vệ, lái xe, cây xanh, tạp vụ, bảo trì điện nước, thủ quỹ). 

4. Nhiệm vụ 4: Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công 
tác pháp chế và đổi mới công tác thi đua khen thưởng 

a. Thực hiện cải cách hành chính: Trường đã xây dựng Kế hoạch Cải cách 
hành chính năm 2017. Tính đến thời điểm này, Trường đã điều chỉnh, bổ sung, ban 
hành mới 12 văn bản và thủ tục hành chính áp dụng tại Trường; lấy ý kiến góp ý điều 
chỉnh và ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đối với một số quy 
chế, quy định về chi tiêu nội bộ, chế độ làm việc của giáo viên, quản lý đào tạo, quản 
lý HS, SV,...để thực hiện. 

b. Tăng cường công tác pháp chế: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho viên chức, người lao 
động và HS, SV với nhiều hình thức (cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp 
luật trên chuyên mục “Văn bản pháp quy” của website, công văn nội bộ). Trong năm 
2017, đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 5.035 lượt viên chức, người 
lao động và HS, SV. 

c. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng 

Ban Giám hiệu cùng với Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức triển khai cho 
viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động. Công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và xét, công nhận danh hiệu thi 
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đua và các hình thức khen thưởng cuối năm học 2016-2017 và cuối năm 2017 cho các 
tập thể, cá nhân được thực hiện kịp thời, đúng quy chế và đạt được những kết quả sau: 

- Kết quả thi đua và các hình thức khen thưởng cuối năm học 2016-2017: 
Trường có 08 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 03 tập thể được Chủ 
tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; 14 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua 
cơ sở và 75 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và đề nghị xét tặng danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân; 14 cá nhân và 08 tập thể được khen thưởng 
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017. 

- Kết quả thi đua và các hình thức khen thưởng công đoàn tính đến cuối năm 
2017: 

+ Ban Chấp hành CĐCS Trường công nhận 86 cá nhân đạt danh hiệu “Đoàn 
viên công đoàn xuất sắc”; 45/55 đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”; khen thưởng 02 tập thể Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững 
mạnh tiêu biểu năm 2017”; 12 cá nhân đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; 
07 đoàn viên nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà tiêu biểu”; 

+ Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen 04 cá nhân và tập thể CĐCS 
Trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công 
đoàn vững mạnh năm 2017;  

+ Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho tập thể CĐCS Trường đã có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2017. 

d. Tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội, cộng đồng 

- Vận động viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa” (13.315.161 đồng); Quỹ “Vì người nghèo” (13.163.335 đồng); Quỹ “Mái 
ấm công đoàn” (1.560.000 đồng); Quỹ “Vì nữ công nhân, viên chức, lao động nghèo” 
(1.605.000 đồng); hiến máu nhân đạo; ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 
(2.970.000 đồng); hỗ trợ cho con của người lao động đạt thành tích khá, giỏi trong 
học tập có hoàn cảnh gia đình khó khăn; 04 viên chức, người lao động khó khăn đột 
xuất (2.000.000 đồng); vận động công chức, viên chức, người lao động ủng hộ 05 
viên chức, người lao động ốm đau hoặc có người thân gia đình bệnh hiểm nghèo 
(31.900.000 đồng). 

 - Các hoạt động tình nguyện và xây dựng nông thôn mới: Trường đã đẩy mạnh 
các hoạt động tình nguyện thiết thực góp phần thực hiện phong trào xây dựng nông 
thôn mới và thực hiện các công trình ánh sáng an ninh tại một số xã của Tp. Phan 
Thiết, huyện Tuy Phong, huyện Hàm Thuận Bắc; tặng công trình hàng rào lưới B40 
và cổng chính Nhà văn hóa Thôn Trũng Liêm (xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận 
Bắc) với giá trị công trình trên 8.200.000 đồng; đóng góp 12.000.000 đồng xây dựng 
Công trình Khu tưởng niệm liệt sỹ xã Hàm Liêm, (huyện Hàm Thuận Bắc).  
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5. Nhiệm vụ 5: Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống 
thông tin. Thực hiện cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao trên “Phần mềm quản lý công việc được giao của tỉnh” 

a. Thực hiện theo quy định quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và 
sử dụng văn bản điện tử trong nội bộ của Trường: Có 518 văn bản ban hành được ký 
số/586 văn bản ban hành bắt buộc phải ký số theo quy định (trong đó có 188 các loại 
văn bản được ký số gửi qua mạng, không gửi văn bản giấy; 148 các loại văn bản được 
ký số đưa lên website). 

b. Trường đã triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành theo 
quy trình khép kín, đến nay tất cả công chức, viên chức, người lao đồng đều thực 
hiện. 

II. MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG TÁC KHÁC 

1. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo 

a. Về quản lý đào tạo và các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo 

- Xây dựng và triển khai đúng tiến độ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 và 
năm học 2017-2018; kịp thời sửa đổi, ban hành mới các quy định về quản lý đào tạo, 
quản lý HS, SV. Công tác giảng dạy, thanh tra, kiểm tra, thu thập ý kiến của HS, SV 
về hoạt động giảng dạy của giáo viên và hoạt động dự giờ, thăm lớp, sinh hoạt chuyên 
môn, sinh hoạt tổ bộ môn, các câu lạc bộ được đổi mới về phương thức.  

- Trường đã xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra, đồng thời biên soạn lại 43 
chương trình đào tạo các ngành, (trong đó có 12 trình độ Cao đẳng, 20 trình độ Trung 
cấp, 11 chương trình đào tạo bậc sơ cấp) và áp dụng phương thức đào tạo tín chỉ từ 
năm học 2017-2018 theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trường đã được Tổng Cục Giáo 
dục nghề nghiệp quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp cho 10 nghề trình độ cao đẳng, 16 nghề trình độ trung cấp và 10 nghề trình độ 
sơ cấp. 

- Tổ chức Hội thi tay nghề học sinh, sinh viên cấp Trường năm 2017 với 38 HS, 
SV dự thi thuộc 08 nghề, thuộc các nghề đào tạo, tổ chức Hội giảng giáo viên cấp 
trường năm 2017. Duy trì hoạt động các Câu lạc bộ học thuật như: CLB Ô tô, CLB 
nhà doanh nghiệp trẻ, CLB Điện tử, CLB du lịch xanh, CLB kỹ năng sống…đã thu 
hút nhiều HS, SV tham gia hoạt động một cách phong phú, sáng tạo.  

b. Công tác quan hệ doanh nghiệp-liên kết, hợp tác đào tạo và việc làm: 
Công tác quan hệ doanh nghiệp giữa Trường với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 
tiếp tục được duy trì để tổ chức đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp; ký 
kết thỏa thuận hợp tác cung ứng nguồn nhân lực với Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận 
và các doanh nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Trường Cao đẳng 
Kinh tế Đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tổ chức các khóa đào 
tạo, hội thảo chuyên đề cho 250 người của các doanh nghiệp thuộc Hội doanh nhân 
trẻ Bình Thuận và HS, SV của Trường. Tổ chức cho 244 HS, SV kiến tập và 541 HS, 
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SV thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp (trong đó: Thực tập trong tỉnh 160 HS, 
SV; thực tập ngoài tỉnh 381 HS, SV). Ngoài ra, đã tổ chức giao lưu với doanh nghiệp 
thông qua tọa đàm về chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong ngành du lịch, công nghệ Ô 
tô; tư vấn, hướng nghiệp đầu năm học 2017-2018 cho học sinh, sinh viên khóa XII và 
tổ chức giao lưu, gặp gỡ, hướng dẫn kỹ năng tìm việc làm cho 300 HS, SV trước khi 
tốt nghiệp.  

 2. Công tác tuyên truyền giáo dục và tổ chức thực hiện các chế độ, chính 
sách hỗ trợ học sinh, sinh viên 

a. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, nhân cách và 
kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên: Công tác này được Ban Giám hiệu chỉ đạo các 
phòng, khoa triển khai theo từng chủ đề lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, 
sinh hoạt chủ nhiệm và chào cờ đầu tuần và các hội thi, các phong trào do Trường, 
Đoàn Thanh niên tổ chức; tư vấn hướng nghề và các hoạt động thể thao, tạo sân chơi 
lành mạnh, ổn định tư tưởng và phát huy tinh thần học tập cho các em, nhất là đối 
tượng HSDTTS đang học nghề tại Trường,...đã thu hút khá đông đảo đoàn viên, thanh 
niên tham gia hưởng ứng. 

b. Thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên  

- Trong năm học 2016-2017 và học kỳ I năm học 2017-2018, đã xác nhận cho 
129 HS, SV có nhu cầu vay vốn tín dụng; công nhận miễn 100% học phí cho 909 HS 
(thuộc đối tượng: Tốt nghiệp THCS; con thương binh; con bệnh binh; hộ nghèo; hộ 
cận nghèo và học sinh dân tộc thiểu số học nghề theo Quyết định số 35/2014/QĐ-
UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh) với số tiền 1.827.000.000 đồng; giảm 70% 
học phí cho 13 HS, SV là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 
(theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015) với số tiền 20.160.000 đồng; 
giảm 50% học phí cho 02 HS, SV là con của công nhân viên chức bị tai nạn lao động 
(theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010) với số tiền 2.325.000 đồng.  

- Xét cấp 119 suất học bổng Khuyến khích học nghề với số tiền 276.310.000 
đồng; 12 suất học bổng Phát triển kỹ năng nghề với số tiền là 23.000.000 đồng. Quỹ 
học bổng Phát triển kỹ năng nghề được sự đóng góp từ các doanh nghiệp quan tâm, 
tính đến thời điểm này có trên 500.000.000 đồng. 

- Giới thiệu Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận cấp 20 suất học bổng trị giá 
44.500.000 đồng cho 20 HS, SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học tập khá, giỏi. 

- Năm học 2016-2017, đã khen thưởng cho 01 tập thể lớp, 11 HS, SV thủ khoa 
và 154 HS, SV (trong đó có 37 HSDTTS) với số tiền 38.300.000 đồng).   

3. Công tác tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị 

a. Công tác tài chính: Cơ bản hoàn thành tốt công tác xây dựng kế hoạch tài 
chính, báo cáo theo định kỳ. Tổ chức triển khai mua sắm, nghiệm thu đúng quy định 
của Nhà nước; đẩy mạnh công tác thu và tiết kiệm chi; đảm bảo việc chi trả kịp thời, 
đúng quy định tiền lương, tiền công và các khoản chi hỗ trợ khác cho công chức, viên 
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chức, người lao động và các chế độ, chính sách cho HS, SV nói chung và HSDTTS 
học nghề theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh nói 
riêng. 

Trong năm 2017, các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố 
định là 6.307.094.160 đồng. Trong đó, đã đầu tư mua sắm thiết bị máy vi tính, bàn 
ghế HS, SV (559.441.000 đồng từ nguồn ngân sách địa phương); thiết bị dạy nghề 
Điện Công nghiệp (2.933.205.800 đồng từ Chương trình mục tiêu); cải tạo xưởng 
thực hành, sửa chữa, mua sắm (214.447.360 đồng từ Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp); xây dựng KTX và cải tạo giảng đường, khu thực hành bếp (2.600.000.000 
đồng). Ngoài ra, hỗ trợ tốt, kịp thời cho Công đoàn cơ sở Trường trong việc triển khai 
các hoạt động sử dụng từ quỹ phúc lợi đơn vị như tổ chức cho đoàn viên, người lao 
động khám sức khỏe, đi tham quan du lịch…  

b. Đảm bảo trang thiết bị phục vụ các hoạt động: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy 
nghề của Trường tiếp tục được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và trung ương đảm bảo 
các điều kiện phục vụ cho giảng dạy và làm việc cho viên chức, người lao động. Công 
tác đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm kịp thời các dụng cụ, vật tư giảng dạy thực 
hành, sửa chữa thiết bị dạy học như xây dựng xong khu Ký túc xá, cải tạo các giảng 
đường, sửa chữa nhỏ và khu thực hành bếp được Ban Giám hiệu quan tâm.  

4. Chất lượng đào tạo HS, SV năm học 2016-2017 

a. Chất lượng rèn luyện hạnh kiểm của HS, SV  

Trình độ 
Xuất 
sắc 
(%) 

Tốt  
(%) 

Khá 
(%) 

TB-Khá 
(%) 

T.bình 
(%) 

Yếu-
Kém 
(%) 

Cộng 

Cao đẳng 42 8,28 147 28,99 181 15,97 81 15,97 48 9,47 8 1,58 507 

Trung cấp 38 6,54 123 21,17 217 37,35 123 21,17 55 9,47 25 4,30 581 

Tổng  80 7,35 270 24,82 398 36,58 204 18,45 103 9,47 33 3,03 1088 

So với năm học 2015-2016: 

Xếp loại 

Cao đẳng Trung cấp 

Năm học 
2015-2016 

(%) 

Năm học 
2016-2017 

(%) 

Tỷ lệ tăng, 
giảm (%) 

Năm học 
2015-2016 

(%) 

Năm học 
2016-2017 

(%) 

Tỷ lệ tăng, 
giảm (%) 

Xuất sắc 9,70 8,28 -1,42 8,50 6,54 -1,96 

Tốt 36,60 28,99 -7,61 32,80 21,17 -11,63 

Khá 35,60 35,70 +0,10 37,90 37,35 -0,55 

TB-khá 14,00 15,97 +1,97 15,90 21,17 +5,27 

Trung bình 3,60 9,47 +5,87 4,70 9,47 +4,77 

Yếu-Kém 0,50 1,58 +1,08 0,20 4,30 +4,10 
 

b. Kết quả xếp loại học tập của HS, SV 

Trình độ 
Xuất sắc 

(%) 
Giỏi 
(%) 

Khá 
(%) 

TB-Khá 
(%) 

T.bình 
(%) 

Yếu-Kém 
(%) 

Cộng 
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Cao đẳng 4 0,79 40 7,89 197 38,86 118 23,27 12 2,37 136 26,82 507 

Trung cấp 2 0,34 32 5,51 132 22,72 113 19,45 10 1,72 292 50,26    581 

Tổng  6 0,55 72 6,62 329 30,24 231 21,23 22 2,02 428 39,34 1088 
 

So với năm học 2015-2016:  

Xếp loại 

Cao đẳng Trung cấp 

Năm học 
2015-2016 

(%) 

Năm học 
2016-2017 

(%) 

Tỷ lệ tăng, 
giảm (%) 

Năm học 
2015-2016 

(%) 

Năm học 
2016-2017 

(%) 

Tỷ lệ tăng, 
giảm (%) 

Xuất sắc   0,20 0,79 +0,59   0,40 0,34 -0,06 

Giỏi   5,90 7,89 +1,99   6,80 5,51 -1,29 

Khá 37,1 38,86 +1,76 25,00 22,72 -2,28 

TB-khá 22,90 23,27 -0,37  18,44 19,45     +1,01 

TB   0,40 2,37 +1,97   2,10 1,72 -0,38 

Yếu-Kém 33,50 26,82 -6,68 47,30 50,26 +2,96 

c. Số HS, SV nghỉ học trong năm học 2016-2017: Trong năm học có 
229/1.409 HS, SV đang học với tỷ lệ 16,25%, trong đó: 184 HS hệ trung cấp và 45 
SV hệ cao đẳng; so với năm học 2015-2016, tỷ lệ HS, SV bỏ học giảm 8,62% (trong 
đó: Cao đẳng giảm 4,72%;  trung cấp giảm 3,91%). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO NGHỊ 
QUYẾT HỘI NGHỊ NĂM 2016  

Sau một năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TCĐN  ngày 14/01/2017, về 
cơ bản đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu, không đạt 01/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:  

1. Chỉ tiêu đào tạo: Thực hiện 1.146/940 người (trong đó có 106 HSDTTS) 
vượt 21,91%. Trong đó chia theo trình độ: Cao đẳng, Trung cấp: 605/670 HS,SV; đạt 
90,30% so với chỉ tiêu giao; riêng Dạy nghề dưới 3 tháng và LĐNT: 541/270 học 
viên; vượt 200,37% so với chỉ tiêu.  

2. Chỉ tiêu kế hoạch thu tài chính: Tổng thu 5.813.010.967/5.662.660.000  
đồng, vượt 2,94%. 

3. Chỉ tiêu xây dựng Trường 

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động cuối năm: 100% 
xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên: Đạt chỉ tiêu.  

- Danh hiệu thi đua: 

+ 89/109 công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên 
tiến (trong đó có 14 Chiến sỹ thi đua cơ sở) đạt 81,65%; so với chỉ tiêu vượt 6,65%. 

+ 100% đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; trong đó có 02 đơn vị 
đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc (chỉ tiêu 80%): Đạt chỉ tiêu. 

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Không có tập thể và cá nhân (chỉ tiêu: 
01 tập thể và 05 cá nhân); không đạt chỉ tiêu. 
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- 95% viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên 
môn nghiệp vụ và các lĩnh vực khác: Đạt chỉ tiêu. 

- 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập và chấp hành tốt 
các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức: 
Đạt chỉ tiêu. 

- 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt: Quy chế dân chủ 
ở cơ sở; Quy tắc ứng xử và Quy định chuẩn mực công chức, viên chức, người lao 
động. Không để xảy ra có dấu hiệu biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ trường: Đạt chỉ tiêu. 

- 100% gia đình công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”: Đạt chỉ tiêu. 

- Không để xảy ra tình trạng quan liêu, tham nhũng: Đạt chỉ tiêu. 

- Trường đạt “Chuẩn về an ninh trật tự ”: Đạt chỉ tiêu. 

- Chi bộ, Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ 
sở”: Đạt chỉ tiêu. 

- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu “Vững mạnh”: Đạt chỉ 
tiêu. 

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Mặc dù Trường đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ và tìm kiếm 
việc làm cho HS, SV thông qua ký kết hợp tác đào tạo, tuyển dụng với các doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng với các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng bỏ học 
của HS, SV song tình trạng bỏ học có giảm nhưng hiệu quả đem lại chưa được cao, 
tập trung xảy ra ở bậc trung cấp ngay từ học kì 1 của năm nhất. Nguyên nhân là đa số 
đối tượng vào học ở bậc học này có ý thức kỷ luật chưa cao ngay từ bậc học THCS, 
không thi đỗ vào lớp 10 THPT, vào học nghề chủ yếu theo sự bắt buộc của gia đình 
nên chán, bỏ học ngay từ đầu khóa học.  

2. Giáo viên dạy một số nghề còn thiếu, nhất là nghề Kỹ thuật máy lạnh và 
Điều hòa không khí, công nghệ ô tô. Trường đã nhiều lần thông tin tuyển dụng nhưng 
không thu hút được, trong đó có nguyên nhân chế độ tiền lương chưa thu hút.  

3. Cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng; trang thiết bị đào tạo nghề tuy đã được 
đầu tư ở mức cơ bản nhưng so với trình độ phát triển khoa học và công nghệ, sản xuất 
hiện nay, thiết bị một số nghề đã lạc hậu. 

4. Chưa tổ chức được các hoạt động dịch vụ gắn với ngành, nghề đào tạo để 
tăng thêm thu nhập và nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên và HS, SV do địa điểm 
Trường không thuận tiện và nguồn khai thác làm dịch vụ tại tỉnh không nhiều. 

 

Phần thứ II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2018 
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I. Các chỉ tiêu kế hoạch 

1. Chỉ tiêu đào tạo  

Dự kiến kế hoạch chỉ tiêu tuyển mới đào tạo nghề năm 2018 là 1030 người; 
trong đó: Cao đẳng nghề: 220 người; Trung cấp nghề: 510 người (trong đó tuyển mới 
HSDTTS theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2015: 100 người); sơ cấp 
nghề và dạy nghề dưới 3 tháng: 300 người (Trong đó dạy nghề cho LĐNT: 70 người).  

2. Chỉ tiêu kế hoạch thu tài chính: Tổng thu 5.056.000.000 đồng.  

3. Chỉ tiêu xây dựng Trường 

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động cuối năm: 100% 
xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

- Danh hiệu thi đua: 

+ Cuối năm có 75% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao 
động tiên tiến. 

+ 80% đơn vị thuộc trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó 
có 02 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. 

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 02 tập thể và 04 cá nhân. 

- 95% viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên 
môn nghiệp vụ và các lĩnh vực khác. 

- Trên 95% công chức, viên chức, người lao động học tập và chấp hành tốt các 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức. 

- 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt: Quy chế dân chủ 
ở cơ sở; Quy tắc ứng xử và Quy định chuẩn mực công chức, viên chức, người lao 
động. Không để xảy ra có dấu hiệu biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ trường. 

- 100% gia đình công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”. 

- Không để xảy ra tình trạng quan liêu, tham nhũng. 

- Trường đạt “Chuẩn an toàn về an ninh trật tự ” và “Đạt chuẩn Văn hóa”. 

- Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”. 

- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu “Vững mạnh”. 

II. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

1. Những nhiệm vụ trọng tâm 

1.1. Tập trung các nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội và nhiệm vụ 
trọng tâm được giao năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 gắn với việc 
tiếp tục triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và Chiến lược phát triển 
Trường giai đoạn 2016-2020.   



 

12 
 

1.2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên và 
đội ngũ viên chức quản lý, chuyên viên; triển khai Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên 
chế; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.  

1.3. Nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, 
gắn đào tạo với quan hệ doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường, để nâng cao tỷ lệ có 
việc làm cho HS,SV tốt nghiệp. 

1.4. Tăng cường và đổi mới hoạt động truyền thông, quảng bá về Trường. 

1.5. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị 
phục vụ các hoạt động đào tạo. 

1.6. Triển khai có hiệu quả công tác pháp chế, cải cách hành chính, tự kiểm 
định chất lượng và tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 

1.7. Từng bước triển khai thực hiện cơ chế tự chủ (tăng dần mức độ tự chủ về 
tài chính và tổ chức bộ máy). 

2. Các giải pháp thực hiện 

2.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tiếp tục triển khai 
quán triệt cho trên 95% viên chức, người lao động, HS, SV học tập các Nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Tỉnh ủy; thực hiện “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-QĐ/TW 
ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về trách nhiệm ”nêu 
gương”, ”gương mẫu thực hiện” và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc: Kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm và chấn 
chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh 
hoạt, công tác; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo trật tự an toàn giao thông  
và các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo... 

2.2. Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý tốt quá trình đào tạo 

- Công tác tuyển sinh: Tiếp tục đổi mới hoạt động truyền thông tư vấn, quảng 
bá ngành nghề đào tạo, phương thức tiếp cận các đối tượng. 

- Công tác quản lý đào tạo: Đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo; phát triển các 
ngành học. Tổ chức đào tạo theo tín chỉ; hoàn thiện các quy định, quy chế, giáo trình, 
tài liệu học tập, ngân hàng đề thi theo chương trình chuẩn đã ban hành. 

2.3. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức  

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa giáo viên và đội ngũ viên 
chức quản lý, chuyên viên. Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ; tổ chức 
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thực hiện đánh giá các chuẩn nghề nghiệp theo chức danh để triển khai chuyển đổi vị 
trí việc làm phù hợp với tình hình thực tế của Trường. Tuyển dụng giáo viên giảng 
dạy các nghề Công nghệ Ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí,...và một số 
giải pháp tình thế khác để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. 

 2.4. Tiếp tục Phát triển hoạt động khoa học công nghệ 

 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản liên quan đến đổi mới hoạt động khoa 
học công nghệ. Triển khai công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo 
liên quan đến nội dung môn học thuộc các nghề đào tạo đảm bảo nhu cầu giảng dạy, 
học tập. Từng bước liên kết nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ doanh nghiệp, địa 
phương, tiến đến tạo nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động 
nghiên cứu khoa học trong  HS, SV.  

 2.5. Tăng cường công tác quan hệ doanh nghiệp 

 Tăng cường công tác quan hệ doanh nghiệp, nhất là thực hiện có hiệu quả về 
hợp tác đào tạo, tiếp nhận HS, SV tham quan, kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp. 
Tăng cường hoạt động tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho HS, SV và hướng đến 
nhu cầu việc làm của các đối tượng ngoài xã hội.  

2.6. Một số công tác khác 

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế liên quan đến các lĩnh 
vực hoạt động của Trường.  

- Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá về Trường trên website, 
các trang mạng xã hội và hoạt động tổ chức các sự kiện. 

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát viên chức, người 
lao động trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và các 
quy định, quy chế, kỷ luật lao động. Thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về 
quy chế dân chủ cơ sở; thi đua, khen thưởng. 

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác xây dựng phong trào thi đua yêu 
nước, đảm bảo an ninh trật tự và tích cực tham gia các cuộc vận động, các ngày lễ kỷ 
niệm lớn trong năm 2018. 

- Từng bước khảo sát địa điểm thích hợp xin chủ trương Tỉnh để triển khai thực 
hiện hoạt động dịch vụ gắn với ngành nghề đào tạo./. 

 
Nơi nhận:      
- Sở Nội vụ; 
- Công đoàn viên chức tỉnh; 
- Chi bộ Trường; 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc Trường;  
- Các đoàn thể; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, TCTH (Q.Tuấn). 

 
 HIỆU TRƯỞNG 

 
                            
                           
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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