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về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

 

 Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành 

động của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết 29 của Ban hành Trung ương Đảng 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”.  

Để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Sở GDĐT nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp; Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GDĐT ban hành hành 

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 để lãnh đạo thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, chỉ tiêu như sau:  

I/ Mục tiêu 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GDĐT và cấp ủy các chi bộ trực thuộc 

trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, 

xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Ra sức thi đua lập thành 

tích chào mừng đại hội Đảng các cấp,  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan-doanh nghiệp. 

II/ Một số chỉ tiêu chủ yếu 

1- Đảng bộ Sở GDĐT và 100% các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm. 

2- Đảng bộ Sở GDĐT và 100% các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt quy chế 

làm việc, chương trình công tác năm và chương trình công tác kiểm tra - giám 

sát;  Phấn đấu trong năm, Đảng ủy Sở GDĐT và mỗi chi bộ trực thuộc tổ chức 

từ 1-2 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề.  

3- Đảng bộ Sở GDĐT và 100% các chi bộ trực thuộc quán triệt đầy đủ và 

kịp thời chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và ban hành kịp thời chương trình hành động (hoặc kế hoạch) thực 

hiện; Phấn đấu đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 

100%, quần chúng đạt từ 95% trở lên. 
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 4- Đảng bộ Sở GDĐT và 100% các chi bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và chuyên đề năm 2020. 

5- Đảng bộ Sở GDĐT và 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên. 

6- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% đảng viên 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức vi phạm đến mức phải bị kỷ luật. 

7- Phát triển kết nạp 01 đảng viên mới. 

8- Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên. 

9- Hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc trong tháng 3/2020; Đại hội Đảng 

bộ Sở GDĐT trong tháng 4/2020. 

 III/ Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

1- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ 

Sở thi đua thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ chính trị được giao, thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh.  

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XII 

nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm vụ UBND tỉnh trong năm 2020 liên quan đến 

ngành Giáo dục và Đào tạo;  

 - Triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng từ năm học 2020-

2021; 

 - Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học và đội ngũ 

giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 

30/8/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 

10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung xây dựng các đề án theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND 

tỉnh; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch hành động số 492/KH-UBND 

ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các chương trình công tác, đề án do 

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao; 

 - Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; công tác đầu tư 

phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận theo kết luận của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Tổ chức tốt ký thi THPT quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, thi 

Khoa học kỹ thuật cấp THPT năm học 2019-2020, thi giáo viên dạy giỏi THPT 

cấp tỉnh lần thứ 3; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 

2020-2021. 
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2- Nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng; tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục 

tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức.  

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 

15/5/2015 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020 “Tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  gắn 

với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), ngày 

30/10/2016 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”. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các 

tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Sở GDĐT.   

- Quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy và Đảng ủy 

khối cơ quan-doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện tốt việc cung cấp và định hướng 

thông tin cho đảng viên trong Đảng bộ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020). Tập trung tuyên truyền đại 

hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận 

chính trị, giáo dục về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, 

truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên và quần 

chúng trong toàn đảng bộ. Cử cán bộ, đảng viên dự nguồn tham gia học các lớp 

trung cấp lý luận và cử quần chúng tham gia học tập các lớp bồi dưỡng kết nạp 

đảng viên. 

 3- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), 

ngày 30/10/2016 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” gắn với xây dựng Tổ chức Đảng 

thật sự trong sạch – vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của 

đội ngũ đảng viên. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 

XII), ngày 30/10/2016 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”. 

 - Tiếp tục khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của 
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tập thể, cá nhân sau kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Thực hiện nghiêm 

túc việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện những nội dung 

đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2020.  

 - Thực hiện tốt các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Phát huy tốt vai 

trò của Đảng ủy trong công tác tổ chức - cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ của cơ quan 

theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định.  

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban bí thư; 

Hướng dẫn số 02- HD/BTCTU, ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt 

cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, ý thức trách nhiệm đảng viên.  

- Tăng cường giáo dục nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, 

gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tạo điều kiện cho đảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, 

chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện 

nay. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; phân công 

đảng viên theo dõi, giúp đỡ cảm tình Đảng.  

4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương 

của Đảng; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, 

xây dựng nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch - vững mạnh.  

- Đảng ủy Sở GDĐT và các chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực 

hiện đầy đủ, có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của 

cấp trên và cấp mình đề ra. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

tốt các cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 

trong cơ quan.  

- Giám sát thực hiện Chỉ thị 57- CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị 26- CT/TTg, 

ngày 05/09/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; giám sát thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, ngày 15/5/20016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giám sát việc chuẩn bị đại hội các chi 

bộ trực thuộc và đại hội Đảng bộ Sở GDĐT lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 5- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; xây dựng cơ quan 

và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan. 

 - Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình 

hành động của Đảng bộ khối, của Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống 

chính trị; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” trong cơ quan. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-
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NQ/TU ngày 24/5/2010 của Tỉnh ủy (khóa XII) về việc “Tăng cường sự lãnh 

đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 

2020”.  

- Thực hiện tốt cuộc vận động “cán bộ, công chức, viên chức ứng xử văn 

hóa nơi công sở”, “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, 

“Trung thành, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”, 

“Xây dựng cơ quan văn hóa gắn với ngày làm việc 8 giờ đạt chất lượng, hiệu 

quả”, “Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính”.  

- Các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua; chăm 

lo tốt đời sống cho người lao động; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét 

kết nạp.  

IV/ Tổ chức thực hiện 

1- Ban Chấp hành Đảng bộ có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết này thành 

chương trình công tác hàng tháng, năm để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

2- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công phụ trách 

các mảng công tác có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết này.  

3- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm theo dõi kiểm tra, giám sát việc 

triển khai và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp 

hành Đảng bộ để chỉ đạo.  

4- Giao cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực 

hiện tốt nghị quyết này.  

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo kêu gọi toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ, đoàn 

kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt 

chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của cơ quan, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

và công tác xây dựng Đảng năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng uỷ khối CQ-DN tỉnh (báo cáo); 
- Các chi bộ trực thuộc; 

- Công đoàn ngành; 

- CĐCS, Chi đoàn Thanh niên; 

- Các đ/c đảng ủy viên Đảng bộ Sở GDĐT; 

- Lưu: HS Đảng bộ.    

    

  

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

BÍ THƯ 

 

 

                               Đã ký 

 

  

Nguyễn Huệ Khải 

  

 


