TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
*
Số 456-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 09 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận,
Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận,
Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân
-----Ngày 04/3/2015, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm
việc với Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận và Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân (sau
đây gọi tắt là các trường dạy nghề của tỉnh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm
2014 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đồng
chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Thế Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Nông dân
tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở
Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; tập thể
lãnh đạo các trường dạy nghề của tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo các trường báo
cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết
luận, chỉ đạo:
I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua
Năm 2014 vừa qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song
các trường dạy nghề của tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được
một số kết quả nổi rõ là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường được đầu tư
ngày càng nhiều; đội ngũ cán bộ, giảng viên có bước trưởng thành hơn, trình độ
chuyên môn được nâng lên; công tác quản lý từng bước được đổi mới, đáp ứng
ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy và học. Từng trường đã phấn đấu thực hiện đạt và
vượt các chỉ tiêu đề ra. Chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nghề có bước
được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được quan tâm thường xuyên.
Tuy nhiên, hoạt động của các trường vẫn còn hạn chế, đáng lưu ý là:
Hiệu quả và chất lượng đào tạo so với yêu cầu thực tế nhìn chung vẫn còn thấp;
cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập tuy đã được đầu tư nhưng vẫn còn
thiếu và chưa đồng bộ; năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, giảng
viên chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước trên một số mặt vẫn còn
khó khăn, vướng mắc nhưng chậm được tháo gỡ, giải quyết.
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II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Yêu cầu chung: Trong thời gian tới, khi kết cấu hạ tầng của tỉnh được
đầu tư ngày càng hoàn thiện sẽ mở ra cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; nhu cầu về lao động có chất lượng, có tay nghề cao ngày càng tăng lên,
đòi hỏi các trường cần có biện pháp tích cực nhằm không ngừng nâng cao chất
lượng, hiệu quả đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
Theo đó, các trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tuyển sinh theo hướng gắn chặt với
nhu cầu sử dụng trong thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của
tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu đào tạo
lao động để sau khi ra trường các em tìm được việc làm.
2. Đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, đa dạng hóa các
loại hình đào tạo. Theo đó xây dựng nội dung, chương trình đào tạo phù hợp, sát
với điều kiện thực tế để các em dễ học, dễ vận dụng vào thực tiễn; đặc biệt chú ý
đẩy mạnh đào tạo nghề tại cơ sở gắn với sản xuất và sinh hoạt của người lao động.
3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh hợp tác liên kết đào tạo với
các trường trong tỉnh, trong nước, kể cả với nước ngoài thông qua nhiều hình
thức phù hợp bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
4. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tạo điều kiện thuận lợi
để cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu giảng
dạy. Khuyến khích cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu
khoa học, nhất là những đề tài, đề án sát với nhu cầu thực tế của địa phương.
5. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể trong nhà
trường.
6. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các trường:
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên
quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết cụ thể.
Căn cứ Thông báo này, các trường dạy nghề của tỉnh và các sở, ban, ngành
liên quan có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết
quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Các trường dạy nghề của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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