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KẾ HOẠCH 
Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu và các thành viên gắn với  

đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 

 Căn cứ Công văn số 444-CV/TU ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Thuận 
về kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, 
quản lý năm 2016; 

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 26/11/2014 của Tỉnh ủy Bình Thuận 
về việc hướng dẫn kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại 
cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm, Trường xây dựng kế hoạch kiểm điểm như 
sau:  

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu và các thành viên gắn với đánh giá, 
phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm để tập thể Ban Giám hiệu có cơ sở đề ra 
chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong 
lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. 

 2. Việc tổ chức kiểm điểm phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc và nghiêm túc; 
phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan, tránh hình thức; đánh giá đúng ưu 
điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, phong cách, lề lối 
làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức lối sống và tính tiền phong gương mẫu; 
lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả 
kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. 

 II. Đối tượng, nội dung kiểm điểm 

1. Đối tượng 

- Tập thể Ban Giám hiệu; 

- Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng. 

2. Nội dung kiểm điểm 

2.1. Đối với tập thể 

- Kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2016; việc thực hiện các quyết định của 
Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về việc 
giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016; 
Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế-xã hội năm 2016; Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 về việc 
phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của các sở, ngành và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố. 

- Kết quả lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 và 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đăng ký thực 
hiện “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” năm 2016; trách nhiệm nêu gương của 
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cán bộ chủ chốt, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI).  

- Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm 
điểm tập thể Ban Giám hiệu và các thành viên gắn với đánh giá, phân loại cán bộ 
lãnh đạo, quản lý năm 2015. 

- Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác 
tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; 
các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng. 

2.2. Đối với các thành viên Ban Giám hiệu  

Nội dung kiểm điểm cá nhân thực hiện theo mục II.3.2.b của Hướng dẫn số 
10-HD/TU ngày 26/11/2014. 

* Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, 
khuyết điểm và nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến 
đóng góp (nếu có) và đề ra phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục trên 
từng nội dung. 

III. Địa điểm, thời gian tổ chức thực hiện 

1. Địa điểm: Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu và các thành viên Ban Giám 
hiệu được tiến hành trước Ban Giám hiệu, Trưởng và Phó các đơn vị thuộc Trường 

(theo Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 26/11/2014 quy định Trưởng và Phó các đơn 
vị phải là đảng viên. Tuy nhiên, do đặc thù của Trường, có một số Trưởng và Phó 
các đơn vị chưa là đảng viên nên Trường mời tham dự cùng họp); tập thể cấp ủy; 
Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 

2. Thời gian tổ chức thực hiện 

2.1. Từ ngày 10/11/2016 đến chậm nhất ngày 30/11/2016 

- Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị (đ/c Quốc Tuấn) giúp Ban Giám hiệu 
xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Giám hiệu năm 2016 (Hiệu trưởng 
xem lại trong ngày 01/12/2016). 

- Các thành viên Ban Giám hiệu hoàn thành bản tự kiểm kiểm. 

2.2. Từ ngày 02/12/2016 đến ngày 05/12/2016 

Ban Giám hiệu gửi báo cáo kiểm điểm của tập thể cho các đơn vị thuộc 
Trường để nghiên cứu góp ý và gửi các báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân 
từng thành viên cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày tổ chức kiểm điểm (05 
ngày làm việc). 

2.3. Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 20/12/2016 

- Ngày 19/12/2016: Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu; 

- Ngày 20/12/2016: Kiểm điểm từng thành viên trong Ban Giám hiệu. 
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Thành phần dự họp gồm có: Tập thể Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn 
vị thuộc Trường; Tập thể Cấp ủy; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Công đoàn cơ 
sở và cơ quan đảng cấp trên. 

 2.4. Từ ngày 21/12/2016 đến ngày 30/12/2016 

Tập thể Ban Giám hiệu và từng thành viên hoàn thiện hồ sơ sau kiểm điểm. 

2.5. Tổng hợp và gửi báo cáo toàn bộ hồ sơ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và đồng thời gửi Ban Cán 
sự Đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 09/01/2017. 

IV. Sau kiểm điểm 

1. Đánh giá, xếp loại các thành viên Ban Giám hiệu 

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm và tiêu chí xếp loại cán bộ theo Quyết định số 
1514-QĐ/TU ngày 26/11/2014 của Tỉnh ủy Bình Thuận, lãnh đạo Trường kết luận 
và thực hiện xếp loại đối với người trong Ban giám hiệu bằng văn bản (theo mẫu 
02 KĐĐV-LĐ đính kèm). 

2. Đánh giá, xếp loại đảng viên 

Sau khi tiến hành kiểm điểm trong tập thể Ban Giám hiệu, từng thành viên 
bổ sung, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm với chi bộ 
Trường để thực hiện việc đánh giá, xếp loại đảng viên theo kế hoạch của Chi bộ 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

3. Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình; đánh giá xếp loại 
cán bộ lãnh đạo 

Sau khi tiến hành việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá xếp loại 
cán bộ, đảng viên thì hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và đồng thời gửi Ban Cán sự 
Đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

Hồ sơ báo cáo sau kiểm điểm: Theo phần II.4.4.a của Hướng dẫn số 10-
HD/TU ngày 26/11/2014 của Tỉnh ủy. 

 Trên đây là kế hoạch kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu và các thành viên 
gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016; đề nghị các thành 
viên trong Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc Trường, các đoàn thể căn cứ Kế hoạch 
này để triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc đề nghị 
báo cáo với Ban Giám hiệu (thông qua Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Mỹ Hạnh) để 
hướng dẫn, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                        HIỆU TRƯỞNG 
- UBKT Tỉnh ủy; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Nội vụ; 
- Ban Giám hiệu;      

- Cấp ủy Trường;           Nguyễn Thanh Tâm 
- Các tổ chức đoàn thể; 
- Các đơn vị thuộc Trường;              
- Lưu: VT, TCHCQT (Nhung). 
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