
    UBND TỈNH BÌNH THUẬN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

          Số: 28/KH-TCĐN                                  Bình Thuận, ngày  16 tháng 3 năm 2016 
                      

KẾ HOẠCH  
Về việc phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2016. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và 
Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 23/02/2016 của Tỉnh ủy Bình Thuận về đẩy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước năm 2016; Công văn số 625/UBND-VXDL ngày 04/3/2016 của UBND 
tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 
2016; Hướng dẫn số 695/HD-UBND ngày 10/3/2016 về việc thực hiện công tác thi đua, 
khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch phát động và tổ chức 
thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016 với chủ đề “Điều chỉnh chương trình, 
đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học” cụ thể như 
sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của tập thể, công 
chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) và học sinh, sinh viên tích cực thi đua 
“dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo; thi đua thực hiện 
tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016-2021; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016 và các chỉ tiêu kinh tế-
xã hội, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao.   

- Phát hiện nhân tố mới, các tập thể điển hình; tạo bước chuyển biến mới về nhận 
thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền và đoàn thể vững mạnh. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức phong trào thi đua phải phù hợp với tình hình thực tế của Trường và 
mang lại hiệu quả thiết thực.  

- Phong trào thi đua phải trở thành động lực; có tác dụng khích lệ, động viên ngũ 
CC, VC, NLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.  

II. NỘI DUNG  

1. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với nội dung 
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“nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” đã đăng ký theo Quy định số 101-QĐ/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

2. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, 
Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành 
động số 2747/CTr-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai thực 
hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác 
thi đua, khen thưởng”.  

3. Tổ chức thực hiện thắng lợi Kết luận số 02-KL/TU ngày 20/11/2015 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (Khóa XIII), Nghị quyết số 92/2015/NQ-HĐND 
ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức và trước 
thời hạn tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh giao tại  
Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 và Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 
07/01/2016. Đặc biệt phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu, kế hoạch như sau: 

a. Về chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển mới 927 người; cụ thể: Trình độ cao đẳng nghề: 250 
sinh viên; trình độ Trung cấp nghề: 360 học sinh (trong đó có 110 học sinh dân tộc thiểu 
số học nghề theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2015); nghề ngắn hạn: 
317 học viên (trong đó Dạy nghề lao động nông thôn là 72 học viên); 

b. Về thu tài chính: 2.385.528.000 đồng. 

c. Về chỉ tiêu xây dựng Trường 

- Danh hiệu thi đua năm học 2015-2016: 

+ Ít nhất 75% CC, VC, NLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 

+ 100% đơn vị thuộc Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 
ít nhất 03 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 

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

- 98% CC, VC, NLĐ được đánh giá, phân loại cuối năm 2016 từ mức hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên. 

- 95% CC, VC, NLĐ được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. 

- 90% CC, VC, NLĐ tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. 

- 100% CC, VC, NLĐ thực hiện tốt: Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy tắc ứng xử và 
Quy định chuẩn mực đạo đức; chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trong đó tiếp 
tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo an toàn trật tự giao thông; giờ giấc 
làm việc. 

- 100% gia đình CC, VC, NLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

- Chi bộ Đảng 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”. 
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- Trường đạt “Chuẩn an toàn về an ninh trật tự” và “Chuẩn văn hóa”. 

d. Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào thi đua do Khối Thi đua 5 tổ chức, 
phấn đấu đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua 5”. 

đ. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của Thường 
trực Tỉnh ủy giao và các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.  

e. Hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng 29 chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra 
theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (trong đó: 07 trình độ cao đẳng, 15 trình độ trung cấp và 
07 trình độ sơ cấp nghề) và hoàn thành 16 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh 
nghiệm và giải pháp kỹ thuật đã được Hội đồng phê duyệt (trong đó: 03 đề tài nghiên cứu 
khoa học, 13 đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật).  

Thực hiện có hiệu quả về hợp tác đào tạo theo địa chỉ, học kỳ doanh nghiệp và quan 
hệ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Chú trọng công tác 
liên kết đào tạo với một số trường đại học có uy tín trong nước. 

f. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Trường; tăng 
cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, 
nghiệp vụ quản lý, điều hành cho VC, NLĐ.  

3. Thực hiện công trình chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra 
trong năm 2016: Công trình “Hệ thống xử lý, cung cấp nước nóng, lạnh” với công suất 
250 lít/giờ.  

4. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nhất là 
phổ biến tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đảm bảo thực hiện tốt: công 
tác tuyên truyền về bầu cử thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình 
hình thực tiễn; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 
2016-2021; đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu cử đúng thời gian quy định.  

5. Thực hiện tốt, có hiệu quả trong việc vận động CC, VC, NLĐ và học sinh, sinh 
viên tích cực tham gia công tác “Dân vận khéo”, “dân vận chính quyền” gắn với thực 
hiện các phong trào thi đua: “Dạy tốt-Học tốt”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông 
thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, khuyến học và các hoạt động 
xã hội tình nguyện.  

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hiệu trưởng chỉ đạo chung phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

2. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường có nhiệm vụ tư vấn, giúp Hiệu trưởng chỉ 
đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua. Phát hiện và lựa chọn các 
tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định 
đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng. 

3. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị có trách nhiệm 
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- Kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng theo quy định 
pháp luật; tham mưu công tác tổ chức các hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm học và 
tổng kết năm phù hợp với tình hình thực tế của Trường. 

- Thực hiện các loại hồ sơ, báo cáo có liên quan về thi đua, khen thưởng theo quy 
định. 

4. Đề nghị Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chức năng, quyền hạn và 
nhiệm vụ của tổ chức mình phối hợp với chính quyền để làm tốt công tác tuyên truyền 
vận động đoàn viên tích cực tham gia phong trào thi đua có hiệu quả.   

5. Trưởng các đơn vị thuộc Trường: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và 
kế hoạch thi đua của Trường tổ chức cho đơn vị phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, danh 
hiệu thi đua đã đăng ký. 

Trên đây là Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước 
năm 2016, Trường đề nghị các cá nhân, đơn vị, tổ chức đoàn thể, các thành viên Hội 
đồng Thi đua-Khen thưởng chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./. 

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 
- Các Phó Hiệu trưởng; 
- Các đoàn thể, đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, TCHCQT (Nhung).  
  

                                                                                                           Nguyễn Thanh Tâm 

 

   

 

 


		2016-03-16T14:56:00+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Tâm
	Nguyễn Thanh Tâm<nttam@dnbt.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2016-03-16T15:06:24+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận<tcdn@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




