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   UBND TỈNH BÌNH THUẬN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
           Số:08/KH-TCĐN                       Bình Thuận, ngày 17 tháng 01 năm 2017 

 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng 
(khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự 
“chuyển hóa” trong nội bộ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

 
 Căn cứ Kế hoạch hành động số 01/KH-CB ngày 10/01/2017 của Chi bộ về việc 
triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự 
“chuyển hóa” trong nội bộ , Trường Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây 
dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1.Mục đích 

- Việc xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả các nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XII) theo hướng dẫn của cấp trên; đồng thời tạo sự thống 
nhất, đoàn kết trong công chức, viên chức, người lao động toàn Trường trong việc 
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 - Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền, công tác phối hợp với 
các đoàn thể để triển khai thực hiện và làm cơ sở phục vụ cho công tác kiểm tra, giám 
sát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. 

 2. Yêu cầu 

 - Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải có trọng tâm, 
trọng điểm; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ và đào tạo nghề.  

 - Trong quá trình thực hiện Nghị quyết phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát 
kết quả đăng ký thực hiện của các tập thể và cá nhân công chức, viên chức, người lao 
động.  

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
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Hồ Chí Minh gắn với cam kết trách nhiệm nêu gương của toàn thể công chức, viên 
chức, người lao động  không vi phạm phẩm chất, chuẩn mực đạo đức, lối sống, không 
có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 05/KH-
TCĐN ngày 12/01/2016. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giám sát, phản 
biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (theo các quyết 
định của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 12/12/2013: Quyết định số 217-QĐ/TW và 
Quyết định số 218-QĐ/TW).  

3. Tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phê bình, tự phê bình gắn với Quy chế dân 
chủ cơ sở trong các hoạt động của Trường. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTG 
ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 
các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27-
CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm, chấn 
chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên 
chức.  

4. Triển khai rà soát, xử lý, miễn nhiệm những trường hợp có biểu hiện suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với viên chức được quy hoạch, đề bạt, bổ 
nhiệm, luân chuyển không bảo đảm về tiêu chuẩn, kém về phẩm chất đạo đức, uy tín 
thấp; nhất là viên chức quản lý. 

5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của công chức, viên 
chức, người lao động ở Trường và địa phương nơi cư trú; xử lý kịp thời những trường 
hợp vi phạm để làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. 

6. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của viên chức, người lao động để có 
những giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phong cách 
làm việc khoa học, sâu sát cho đội ngũ viên chức quản lý. Đồng thời, kịp thời biểu 
dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến có cách làm 
hay, sáng tạo có hiệu quả trong quá trình thực hiện nghị quyết. 

7. Thực hiện đúng mục tiêu và hiệu quả Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 
2016-2021 gắn với tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy và xác định vị trí việc làm theo 
tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. 

8. Triển khai biên soạn nội dung và đưa vào chương trình giảng dạy “học tập và 
làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp trình độ Sơ cấp, 
Trung cấp và Cao đẳng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học môn 
Chính trị gắn với thực tế, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, 
chương trình, chất lượng dạy và học. 

9. Tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ 
đạo của cấp trên. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Tổng hợp 

- Tham mưu kế hoạch chuyên đề tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị. 

- Tiếp tục rà soát, tham mưu Ban Giám hiệu hoàn chỉnh các quy định có liên 
quan về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quy định quản lý viên chức, người lao động 
khi đi học tập, bồi dưỡng; quy chế thi đua-khen thưởng; quy định chuẩn mực đạo đức 
và văn hóa ứng xử;... 

- Tham mưu thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến thực hiện Quy chế 
dân chủ cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng; nội dung đăng ký thực hiện nêu 
gương cho tập thể công chức, viên chức, người lao động. 

- Tham mưu các báo cáo đột xuất, định kỳ theo yêu cầu của các cơ quan tỉnh.  

2. Phòng Đào tạo 

- Phối hợp với các khoa chuyên môn triển khai biên soạn nội dung và đưa vào 
chương trình giảng dạy “học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” và giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho học sinh, sinh viên.  

- Tham mưu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học môn Chính 
trị gắn với thực tế. 

3. Các đơn vị khác 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp triển khai thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch. 

4. Đề nghị Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tiếp tục tổ 
chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền (theo các quyết định của Bộ Chính trị (khóa XI) 
ngày 12/12/2013: Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW).  

Trên đây là Kế hoạch hành động Tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 4 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, tự “chuyển hóa” trong nội bộ Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:  
- Chi bộ;                                                                                             
- Các Phó Hiệu trưởng; 
- Các đơn thuộc Trường;  
- Các đoàn thể;                                                                           
- Lưu: VT, TC-TH (Q.Tuấn).                                                        
 

HIỆU TRƯỞNG 
 

                          
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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