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NGHỊ QUYẾT 
Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động  
trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận năm 2018 

 

Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2018 diễn ra vào lúc 
07 giờ 30 phút, ngày 26/01/2018 tại Hội trường Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận. 

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã được nghe đại diện Ban 
Giám hiệu và Công đoàn Trường trình bày: Dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình 
thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018 của Ban Thanh tra 
nhân dân; công khai tài chính của Trường và của Công đoàn năm 2017.  

Với tinh thần dân chủ, công khai và trách nhiệm, công chức, viên chức và 
người lao động đã thảo luận và cơ bản thống nhất các dự thảo báo cáo; đặc biệt là các 
chỉ tiêu cơ bản năm 2018. Qua 07 ý kiến thảo luận của công chức, viên chức và người 
lao động: 

 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

1. Chỉ tiêu đào tạo  

Kế hoạch chỉ tiêu tuyển mới đào tạo năm 2018 là 1030 người; trong đó: Cao 
đẳng: 220 người; Trung cấp: 510 người (trong đó tuyển mới HSDTTS theo Quyết 
định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014: 100 người); sơ cấp và đào tạo 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 từ 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; 
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+ 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 được tham gia học tập, phổ 
biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng và 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.  

- 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 và để xảy ra dấu hiệu “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- 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.   

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 học sinh, sinh viên 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. 
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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 
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 
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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 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. 

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, Hội nghị kêu gọi toàn thể 
công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách 
nhiệm, sáng tạo, vượt khó quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ năm 2018 theo nghị quyết đã đề ra./. 

 
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, TC-TH (Q.Tuấn). 

 
 HIỆU TRƯỞNG 

 
                            
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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