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THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại buổi làm việc với Trường Đại học Phan Thiết
------

Ngày  16/3/2016, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đã có 
buổi làm việc với Trường Đại học Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự 
buổi làm việc có đồng chí Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở 
Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực 
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Thường trực Thành uỷ Phan Thiết và Tỉnh đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Hội đồng quản trị và Ban Giám 
hiệu Trường Đại học Phan Thiết báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự 
họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua
Qua 7 năm hình thành và phát triển, tuy thời gian còn ngắn và không ít 

khó khăn; song, tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, cán 
bộ nhân viên nhà trường đã có nhiều cố gắng, từng bước đưa Trường vào hoạt 
động ổn định và đã đạt được một số kết quả bước đầu, nổi rõ là:

- Hoạt động của Trường bảo đảm theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. Tổ chức bộ máy của Trường không ngừng củng cố, tăng cường; đội 
ngũ cán bộ quản lý, giảng viên ngày càng trưởng thành cả về số lượng và nâng 
cao về chất lượng.

- Công tác tuyển sinh có nhiều cố gắng, số sinh viên theo học có chiều 
hướng tăng dần. 

- Công tác quản lý đào tạo có chuyển biến tiến bộ. Công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng trong cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên được quan tâm triển 
khai thực hiện. Chương trình đào tạo, phương thức đào tạo từng bước được đổi 
mới, tiếp cận sát hơn yêu cầu thực tế. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, 
sinh viên ngày càng thực chất hơn. 

- Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ được tiếp tục đầu tư, 
đáp ứng yêu cầu dạy và học. 
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- Đã quan tâm hơn đối với công tác nghiên cứu khoa học, nhất là bám sát 
vào nhu cầu giảng dạy của Trường để thực hiện. Công tác hợp tác quốc tế trong 
đào tạo có chú ý triển khai.

- Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đã kết nạp được đảng viên 
trong cán bộ, giảng viên và sinh viên. Chất lượng hoạt động của tổ chức Công 
đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từng bước được nâng lên. 

Tuy nhiên, một số mặt hoạt động của Trường vẫn còn nhiều khó khăn, 
nhất là trong công tác tuyển sinh, trong bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu, 
trong giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, đầu tư trang 
thiết bị phục vụ dạy và học đúng chuẩn.

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới
Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất với những định hướng, nhiệm vụ chủ yếu 

mà Trường đã đề ra trong báo cáo. Đồng thời, đề nghị trường tập trung nâng cao 
chất lượng đào tạo để từng bước khẳng định được vị trí, uy tín của Trường trong 
giáo dục đào tạo, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
tỉnh nhà. Quá trình đó, Trường cần lưu ý một số vấn đề sau: 

1. Thực hiện tốt các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn 
thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của 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”. 

2. Quan  tâm xây  dựng  kế  hoạch,  nội  dung,  phương  pháp  giảng  dạy, 
chương trình đào tạo phù hợp với khung trình độ Quốc gia. Nâng cao hiệu quả 
giáo dục toàn diện cho sinh viên, chú ý giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm để sau khi tốt nghiệp ra trường vận 
dụng tốt vào thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục mở rộng các ngành nghề đào tạo đại 
học, cao đẳng và cả sau đại học; đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các trường đại 
học có uy tín cả trong nước và ngoài nước để mở các lớp đào tạo mang tầm quốc 
tế về một số chuyên ngành phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Tiến hành khảo sát, đẩy mạnh hướng nghiệp cho sinh viên theo 
hướng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trong xã hội để khi ra trường các em 
có điều kiện thuận lợi trong tìm việc làm.

3. Không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán 
bộ quản lý, giảng viên;  chú ý thu hút những người có nhiều kinh nghiệm thực 
tiễn trong giảng dạy gắn với tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên tích 
cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức thực tế 
phục vụ giảng dạy đạt hiệu quả.

4. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, các trung tâm ứng dụng 
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và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện 
cho cán bộ, giảng viên, sinh viên xây dựng các đề tài, nghiên cứu ứng dụng vào 
thực tiễn. Chú ý đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phù hợp với khả 
năng của nhà trường và bảo đảm cho việc dạy tốt và học tốt.

5. Quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác phát 
triển đảng viên mới cả trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Chú ý triển 
khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
bảo đảm thực chất. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức 
Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

III- Về kiến nghị
1. Về giúp đỡ, đối xử bình đẳng đối với sinh viên Đại học Phan Thiết khi  

các em đi xin việc ở tất cả cơ quan nhà nước: Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn 
quan tâm đến việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm và luôn đối xử bình đẳng 
với sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, không có sự phân biệt giữa trường 
công lập, dân lập và tư thục khi tuyển dụng. Việc tuyển dụng công chức trên địa 
bàn tỉnh đều phải thông qua thi tuyển, chỉ có một số trường hợp đặc biệt mới xét 
tuyển (đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số), vì vậy sinh viên Đại học 
Phan Thiết khi ra trường muốn vào làm việc ở các cơ quan nhà nước đều phải 
thực hiện theo quy định chung của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan 
nhà nước đang thực hiện giảm biên chế theo chủ trương chung của Chính phủ 
nên việc tuyển dụng đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất khó khăn, do đó 
Trường cần chủ động làm việc  với  các  đơn vị  chức năng (Hiệp hội  Doanh 
nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm…) để tạo điều kiện cho sinh viên tìm việc 
làm trong các thành phần kinh tế. 

2. Về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng trường: 
Đề nghị Trường phối hợp  chặt chẽ với UBND tỉnh phố Phan Thiết và 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt 
bằng, nhất là trong việc lập hồ sơ, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực dự án xây dựng Trường.

3. Về việc cho chủ trương mượn một số phòng học còn trống trên địa bàn  
Phan Thiết để sinh viên Đại học Phan Thiết học trong thời gian nhà Trường xây  
dựng toà nhà 5 tầng:

Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất  chủ trương để Trường mượn một  số 
phòng học còn trống của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố 
Phan Thiết, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Trường Cao đẳng 
nghề để sinh viên học tập trong thời gian Trường xây dựng toà nhà 5 tầng. Đề 
nghị Trường chủ động liên hệ và làm việc với  Sở Giáo dục và đào tạo,  các 
trường Trung học phổ thông và các cơ sở đào tạo nghề nói trên để khảo sát, bàn 
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bạc, thống nhất hình thức hợp đồng thuê, mượn; song phải bảo đảm không làm 
ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh của các trường nơi cho mượn, 
thuê cơ sở.

4. Về việc giới thiệu những người có học hàm, học vị để bổ sung thêm cho  
đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường: 

Đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, giúp đỡ, giới thiệu những người có học 
hàm, học vị về công tác tại Trường với nhiều hình thức phù hợp nhằm không 
ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của Trường.

5. Về tạo điều kiện về thủ tục đoàn ra đoàn vào, mời giảng viên nước  
ngoài giảng dạy tại Trường: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Phòng Ngoại 
vụ, Công an tỉnh và các ngành chức năng hướng dẫn Trường làm thủ tục cho các 
giảng viên nước ngoài giảng dạy tại Trường và thực hiện tốt các quy định của 
Việt Nam về các thủ tục đăng ký xuất nhập cảnh, đăng ký sử dụng lao động 
người nước ngoài...

6. Về tăng cường xe bus nhiều hơn trước giờ học, giờ về buổi sáng, chiều  
cho sinh viên có điều kiện đi học đúng giờ:

 Đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, làm cầu nối để Trường làm việc 
với các doanh nghiệp vận tải xe bus bàn bạc, sắp xếp lộ trình, thời gian phù hợp 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên theo học tại Trường.

7. Về  đầu  tư  mở  rộng  đường  Nguyễn  Thông  đoạn  từ  vòng  xoay  Võ  
Nguyên Giáp đến cầu Hùng Vương vì đoạn đường này hẹp, dốc, quanh co, xe cộ  
chạy nhanh tai nạn thường xuyên xảy ra: 

Hiện nay, tỉnh đã có chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn đường từ 
cầu Hùng Vương đến đường Nguyễn Đình Chiểu. Trong đó, việc đầu tư nâng 
cấp đường Nguyễn Thông đoạn từ vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp đến cầu 
Hùng Vương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết 
định số 2460/QĐ - UBND ngày 18/9/2015 với số vốn gần 286 tỷ đồng, dự kiến 
sẽ  tổ  chức đấu thầu thi  công trong quý II/2016.  Vì  vậy,  trước mắt  đề nghị 
Trường tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để các em chấp hành 
tốt các quy định của pháp luật bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.    

8. Về giá nước sạch tính cho sinh viên nội trú quá cao 18.000 đ/m3: 
Đề nghị Trường làm việc cụ thể với Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình 

Thuận để tính toán giá bán nước sạch phù hợp cho các em sinh viên nội trú tại 
khu vực ký túc xá của Trường. Trong đó chú ý tách riêng hệ thống nước sinh 
hoạt (kể cả hệ thống điện) của khu vực ký túc xá để dễ theo dõi, quản lý. 

9. Về việc tăng cường giới thiệu hình ảnh của Trường đến các em học  
sinh phổ thông: 
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Việc giới thiệu hình ảnh của Trường đến các em học sinh phổ thông cũng 
như cha mẹ học sinh có thể thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau như các 
phương tiện truyền thông (báo, đài phát thanh và truyền hình, trang Website của 
trường), tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp …; vì vậy, Trường cần xây dựng kế 
hoạch cụ thể để thực hiện. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và 
Đào tạo để giới thiệu về công tác tuyển sinh, đào tạo cho các em học sinh tại các 
trường Trung học Phổ thông trong tỉnh biết và hiểu thêm về Trường.

10. Về đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Phan Thiết phát 
triển xứng tầm:

Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất cao với chủ trương xây dựng Trường Đại 
học Phan Thiết là một trường có uy tín, phát huy được thương hiệu của mình, 
góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của cả nước nói chung và 
của tỉnh nói riêng. Bên cạnh việc phải tập trung xây dựng cơ sở vật chất, Trường 
còn phải phát triển cả quy mô, ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, giảng viên…; vì vậy, trong quá trình hoạt động, đề nghị Trường thường 
xuyên phối hợp với các sở, ngành chức năng để triển khai thực hiện theo đúng 
quy định; nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem 
xét, giải quyết theo thẩm quyền.   

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
Trường Đại học Phan Thiết và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:    
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Thành uỷ, UBND thành phố Phan Thiết;
- Trường Đại học Phan Thiết;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG   

(đã ký, đóng dấu)
 

Lê Tấn Lai
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