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KẾ HOẠCH 
thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

 thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) 
 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,  
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng  

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 
----- 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế” (viết tắt là Kết luận số 159-KL/TU); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội về vai trò, ý nghĩa 
của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế. 

2. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, toàn diện với quyết tâm, nỗ lực 
phấn đấu cao.  

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục quán triệt sâu kỹ Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 51-KL/TW, Chương trình hành động số 
25-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, các chương trình, kế 
hoạch, đề án về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

- Cơ quan thực hiện: 

+ Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt trong chi 
bộ, đảng bộ mình. 
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+ Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức 
phổ biến, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên. 

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2019 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong 
thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 51-KL/TW 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, 
tin tưởng của xã hội đối với công tác giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền gương 
“người tốt, việc tốt” trong giáo dục, đào tạo, trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê phán những nhận thức lệch lạc, bệnh 
thành tích, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các quan điểm sai trái, xuyên tạc của 
các thế lực thù địch, phản động.  

Cơ quan thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Tuyên giáo - Dân vận, 
các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân 
cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức, trách nhiệm công 
dân cho học sinh, sinh viên  

 + Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.  

 + Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng 
viên trong học sinh, sinh viên. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. 

 - Cơ quan thực hiện: Đảng ủy Sở giáo dục và đào tạo; Đảng ủy Liên đoàn 
lao động tỉnh; cấp ủy các chi, đảng bộ trong các trường dạy nghề trực thuộc Đảng 
ủy Khối; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Đoàn Khối 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 4. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện tốt 
chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo; xây dựng xã hội học tập 

 + Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt; chú 
trọng bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, nghề và điều kiện thực tiễn của 
từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 + Hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
và người lao động được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, 
nghiệp vụ.  

 + Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập nâng 
cao trình độ mọi mặt; phấn đấu các tổ chức đảng cán bộ, đảng viên và gia đình cán 
bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập. 

 - Cơ quan thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở. 
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 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị 
quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 
51-KL/TW, Chương trình hành động số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực 
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về 
“đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế.  

 - Cơ quan tham mưu: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên và định kỳ hàng năm. 

 6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ 

 Nâng cao hiệu quả đối với công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ trong nghiên cứu, đào tạo với sản xuất kinh doanh; khuyến khích nghiên 
cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. 

 - Chỉ đạo thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Đoàn Khối. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 
nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt và căn cứ Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 
09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của 
tổ chức cơ sở đảng để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả quán 
triệt và gửi kế hoạch thực hiện về Đảng ủy Khối trong tháng 11/2019. 

2. Các đoàn thể Khối tăng cường công tác tuyên truyền góp phần tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên về các 
quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị 
trí, tầm quan trọng của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong 
giai đoạn hiện nay. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc triển khai 
thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện cho Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối biết, chỉ đạo. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  
- Văn phòng Tỉnh ủy,     
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban, Đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
 
 
 
 

Lê Thị Hải Duyên 
 
 

(báo cáo) 
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