TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
Số: 794- QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Xoài, ngày 09 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh
Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn 2030”
- Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính
trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 về
công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030;
- Căn cứ Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường Chính trị tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Quy chế số 01-QC/TU, ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước
về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh
ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Căn cứ Quyết định số 360-QĐ/TU, ngày 25/10/2011 của Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ Bình Phước ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
- Xét đề nghị của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số
19/TTr-TCT, ngày 05/9/2017,
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Đề án “Xây dựng và phát triển
Trường Chính trị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn 2030”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước và các cơ
quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Học viên Hành chính;
- Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

(đã ký)

Trần Tuệ Hiền
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- Trường Chính trị tỉnh;
- Các huyện, thị ủy;
- Lưu: VT, VPTU.

ĐỀ ÁN
Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Bình Phước
giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết xây dựng Đề án.
Trong 20 năm (1997 - 2017), Tỉnh ủy Bình Phước đã lãnh đạo, chỉ đạo
Trường Chính trị tỉnh xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng
viên, công nhân viên và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa
học theo Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 05/9/1994 và Quyết định 184-QĐ/TW
ngày 03/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đạt
được nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trường Chính trị tỉnh
vẫn còn một số bất cập, hạn chế về cơ sở vật chất; về động ngũ cán bộ, giảng
viên; về nội dung, loại hình đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động nghiên cứu khoa
học so với sự phát triển của xã hội hiện nay. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 29
- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI); Nghị quyết số 32-NQ/TW
ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công
tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kết luận số
117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào
tạo, bồi dưỡng tại các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhằm thực hiện mục tiêu tại Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015
của Ban Bí thư Trung ương Đảng, là “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất
lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo
đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, cụ thể hóa
nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ
2015 - 2020, là “Tiếp tục ưu tiên phát triển giáo dục - đào tạo: tập trung nguồn
lực để triển khai thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo
dục; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên,
tạo bước chuyển biến từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện
năng lực và phẩm chất của người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực
tiễn”. Do đó, việc ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị
Bình Phước giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030” là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
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2. Những căn cứ xây dựng Đề án.
- Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khoa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính
trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo,
bồi dưỡng công chức;
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2014 về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa
XI; Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới học
tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân;
- Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục
đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho
cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 về công
tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030;
- Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng và Kế hoạch số 19/KH-HVCTQG ngày 17/02/2016 của Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện “Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường
Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;
- Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 20/11/2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Bình Phước lần thứ X (Nhiệm kỳ 2015 - 2020); Chương trình hành động số
06-CTr/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
của Đảng;
- Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 15/3/2017 của Tỉnh ủy về đào tạo lý luận
chính trị, đào tạo sau đại học các chuyên ngành; bồi dưỡng cập nhật kiến thức và
thu hút phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020;
- Thực trạng về tổ chức và hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Bình
Phước từ năm 1997 đến nay và yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức của tỉnh trong giai đoạn mới.
3. Thời gian và đối tượng thực hiện Đề án.
- Thời gian thực hiện Đề án: từ năm 2017 đến năm 2020 và dự báo đến
năm 2030.
- Cơ quan thực hiện Đề án: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước chủ trì, phối
hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện Đề án.
4. Nội dung Đề án.
Phần 1: Đánh giá khái quát kết quả xây dựng và phát triển Trường Chính
trị tỉnh Bình Phước từ khi được thành lập tới nay (1997 - 2017).
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Phần 2: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Trường
Chính trị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030.
Phần 3: Tổ chức thực hiện.
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÌNH PHƯỚC
TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2017
I. Những kết quả đạt được.
Trong 20 năm qua (1997 - 2017), Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Trường
Chính trị tỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh phối
hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao đạt được
nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa
học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; xây dựng cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy và học. Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng và
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, cơ bản đáp ứng được
yêu cầu công tác cán bộ từ khi tỉnh Bình Phước được tái lập. Đặc biệt, góp phần
thực hiện thắng lợi Chương trình đột phá về “Đào tạo, thu hút cán bộ và phát
triển nguồn nhân lực” và “Đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực” mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và lần thứ
IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Kết quả cụ thể như sau:
1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng.
1.1. Về số lượng:
- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh tổ chức và phối hợp
tổ chức nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau bao gồm: Cao cấp lý luận
chính trị; Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Quản lý văn hóa, Cử
nhân Báo chí, Cử nhân Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước; Trung cấp lý
luận chính trị - hành chính (trước đây là Trung cấp lý luận chính trị); Trung cấp
Hành chính; Trung cấp Luật; Trung cấp Văn thư - Lưu trữ; Trung cấp công tác
xã hội chuyên ngành công tác vận động Thanh niên; Trung cấp công tác xã hội
chuyên ngành công tác vận động Phụ nữ; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên; Bồi dưỡng cán bộ các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn
thể; Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho
đối tượng 3, đối tượng 4 và các loại hình bồi dưỡng khác.
- Tổng số đào tạo, bồi dưỡng được 263 lớp cho 24.225 lượt cán bộ, công
chức, viên chức của tỉnh, trong đó: đào tạo được 123 lớp với 11.502 học viên;
bồi dưỡng được 140 lớp với 12.723 học viên (Phụ lục 1).
1.2. Về chất lượng:
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- Bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, Tỉnh ủy
đã lãnh đạo, chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh thực hiện các biện pháp nâng cao
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chủ động trong tuyển sinh và phối hợp tuyển
sinh, đa dạng hóa hình thức tổ chức lớp học; linh hoạt trong thực hiện các
chương trình, đảm bảo đúng quy chế, quy định. Đội ngũ cán bộ, giảng viên tuân
thủ quy tắc nghề nghiệp; giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, có ý thức phấn
đấu vươn lên, từng bước khẳng định và nâng cao uy tín của Trường.
- Chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy tổng thể trong năm đảm bảo
tính khoa học, hợp lý, bố trí đội ngũ giảng viên, nhân viên phục vụ theo đúng kế
hoạch; thường xuyên thực hiện các biện pháp đánh giá chất lượng giảng dạy của
giảng viên; từng bước đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực,
hiện đại. Hàng năm đội ngũ cán bộ, giảng viên đều được bồi dưỡng chuyên sâu;
công tác tổ chức thi hết môn, hướng dẫn viết tiểu luận, chấm tiểu luận cuối khóa
được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với Trường trực các Huyện ủy, Thị ủy để chỉ đạo
Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã tăng cường các biện pháp quản
lý học viên các lớp hệ vừa làm vừa học mở tại huyện, thị xã theo đúng quy chế
quản lý đào tạo, từng bước phát huy tính tự giác, trách nhiệm của học viên.
- Thực hiện tốt nội dung các chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng,
các quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
về quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh và Bộ Nội vụ ban hành.
- Các học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh
đều nâng cao được trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành
tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Kết quả đó đã góp phần nâng cao trình độ và
chuẩn hóa được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về lý luận chính
trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, góp phần thực hiện thắng lợi Chương
trình đột phá về “Đào tạo, thu hút cán bộ và phát triển nguồn nhân lực” và “Đào
tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra.
2. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.
- Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Tỉnh ủy thường
xuyên chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa
học, tổng kết thực tiễn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hiện nay,
Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện được 11 đề tài khoa học, trong đó nghiệm
thu 09 đề tài (gồm: 01 đề tài cấp Tỉnh, 01 đề tài cấp Cơ sở, 07 đề tài cấp
Trường) và đang triển khai nghiên cứu 02 đề tài cấp Cơ sở. Kết quả các đề tài
được nghiệm thu đều xếp loại Khá trở lên, tính ứng dụng của các đề tài khoa
học khá cao, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và
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tổng kết thực tiễn (Phụ lục 2).
- Tham gia ý kiến có chất lượng vào các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, văn
kiện Đại hội Đảng các cấp theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ
chức các Hội thảo khoa học, các sinh hoạt chuyên đề nhằm khai thác các giá trị
lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và góp
phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các bài viết nghiên
cứu trao đổi lý luận, thực tiễn, báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế, sáng kiến
kinh nghiệm được triển khai theo đúng kế hoạch, hiệu quả và được giới thiệu,
đăng tải lên Website và Nội san (nay là Thông tin lý luận và thực tiễn). Hàng
năm, Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh tổ chức cho giảng viên đi nghiên
cứu thực tế cơ sở theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
nhằm học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và tích
lũy kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy.
- Công tác biên tập, phát hành Thông tin lý luận và thực tiễn được triển
khai đều đặn mỗi năm phát hành từ 01 đến 02 số, đảm bảo chất lượng. Công tác
thông tin, tư liệu có nhiều cố gắng để phục vụ tốt cho nhiệm vụ chuyên môn;
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực; trang thông tin điện
tử (Website) vận hành ổn định và ngày càng phát huy hiệu quả công tác thông
tin phục vụ giảng viên, học viên.
3. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên
chức.
- Về tổ chức bộ máy: Tỉnh ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh
xây dựng tổ chức bộ máy theo đúng quy định tại Quyết định 184-QĐ/TW ngày
03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương, cụ thể: lãnh đạo có Hiệu trưởng và 02
Phó Hiệu trưởng; 04 khoa (khoa Xây dựng Đảng, khoa Nhà nước & Pháp luật,
khoa Dân vận, khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) và 03 phòng
(phòng Đào tạo, phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị và phòng Nghiên cứu
Khoa học - Thông tin - Tư liệu).
- Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh
xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tổng là 46 người, trong đó:
32 biên chế, 07 hợp đồng theo Nghị định 68 và 07 hợp đồng theo công việc.
- Trong tổng số 46 cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ giảng viên có 23
người (trong đó: số giảng viên cơ hữu ở các khoa là 15 người, giảng viên kiêm
chức công tác ở các phòng và Ban Giám hiệu là 08 người), viên chức làm việc
tại các phòng là 23 người. Một trong những kết quả lớn nhất trong việc xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là đã đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên có
trình độ khá cao (Phụ lục 3), cụ thể:
+ Về chuyên môn, nghiệp vụ: có 01 nghiên cứu sinh; 15 Thạc sỹ (chiếm
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31,9% tổng số cán bộ, viên chức); 22 Cử nhân (trong đó: 01 người đang học Cao
học); 04 giảng viên chính và 02 chuyên viên chính.
+ Về lý luận chính trị: 16 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị;
08 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 07 đồng chí
đang học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 07 đồng chí có trình độ Sơ
cấp lý luận chính trị.
- Để từng bước bổ sung kiến thức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, trong những năm gần đây Tỉnh ủy đã chỉ đạo Trường Chính trị
tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã cử giảng viên đi thực tế, làm việc tại cơ
sở 01 năm1. Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội ngũ công
chức, viên chức, trên cơ sở các quy định hiện hành, Trường Chính trị tỉnh đã
xây dựng được hệ thống quy chế nội bộ khá hoàn chỉnh và thường xuyên được
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình cụ thể của từng giai đoạn.
4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất.
- Trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân
dân tỉnh phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng hội trường, phòng học, khu hiệu
bộ và các hạng mục công trình khác phục vụ hoạt động chuyên môn của Trường
Chính trị tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các bước để tiến hành xây dựng, cải
tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đáp ứng yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể:
+ Năm 2001: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng Trường
Chính trị tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1777/QĐ-UB ngày 02/8/2001 với
tổng mức đầu tư là: 12.634.260.000đ với 06 hạng mục công trình (gồm: khối
nhà làm việc và 05 phòng học, 01 Hội trường; khối Ký túc xá; khối nhà ăn; nhà
xe, nhà bảo vệ; hạ tầng kỹ thuật; trang thiết bị). Công trình được hoàn thành và
đưa vào sử dụng năm 2005.
+ Năm 2009: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng 01 phòng
học 150 chỗ ngồi và nhà xe 02 bánh theo Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày
26/6/2009 với tổng mức đầu tư là: 1.625.030.230đ. Công trình được hoàn thành
và đưa vào sử dụng năm 2010.
+ Năm 2012: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo, sửa
chữa theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 21/10/2012 với tổng mức đầu tư
là: 8.472.349.839đ. Dự án đã được hoàn thành vào năm 2013.
+ Năm 2013: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng
khối phòng học (04 phòng học) theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày
24/4/2013 với tổng mức đầu tư là: 11.166.976.172đ. Công trình được hoàn thành
và đưa vào sử dụng trong tháng 01/2017.
1

Từ năm 2014 đến nay, đã cử được 03 giảng viên trẻ đi nghiên cứu thực tế 01 năm ở cơ sở.
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- Ngoài ra, hàng năm, Tỉnh ủy đều cho chủ trương để Trường Chính trị
tỉnh tiến hành mua sắm các thiết bị, vật dụng, đồ dùng đảm bảo phục vụ cho
hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả.
5. Hoạt động của Đảng bộ và tổ chức đoàn thể: T
 ỉnh ủy lãnh đạo
Trường Chính trị tỉnh xây dựng Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”; các tổ chức
đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, phát triển vững mạnh.
II. Hạn chế, tồn tại.
1. Về đào tạo, bồi dưỡng.
- Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa theo kịp sự phát triển của xã hội;
nội dung chương trình bồi dưỡng chậm được đổi mới, bổ sung, cập nhật, chưa
đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho học viên; phương
pháp giảng dạy đã có nhiều đổi mới, song vẫn nặng về truyền đạt kiến thức,
chưa phát huy cao tính tích cực, sáng tạo của học viên.
- Quy mô các loại hình đào tạo, bồi dưỡng chưa hợp lý, toàn diện; chưa
phối hợp, liên kết với Học viện, các Trường Đại học có uy tín mở các lớp đào
tạo sau đại học một số chuyên ngành theo nhu cầu và chủ trương của tỉnh; loại
hình bồi dưỡng chưa được triển khai nhiều như: bồi dưỡng cập nhật kiến thức
theo chuyên ngành và chức danh; bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ…
- Việc đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên
chức sau đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức; chưa có sự phối
hợp chặt chẽ giữa Trường Chính trị với cấp ủy, cơ quan cử cán bộ đi học, cơ
quan quản lý cán bộ trong việc theo dõi, quản lý và bố trí cán bộ sau đào tạo.
- Công tác quản lý học viên, tổ chức thi, kiểm tra còn bất cập; hình thức
thi chưa đa dạng, đề thi chưa khai thác, đánh giá được sự sáng tạo của học viên.
2. Về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.
- Chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho
việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh; các đề tài góp phần
thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.
- Chất lượng của một số sản phẩm khoa học chưa cao, chưa đáp ứng
được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra; chưa có công trình mang tính tổng
kết để tham mưu, tư vấn có chất lượng cho tỉnh trong hoạch định các chủ
trương, chính sách xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.
- Khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên chưa đồng đều,
chưa chuyên nghiệp; việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế, nhất là đi nghiên cứu
thực tế 01 năm ở cơ sở cho giảng viên trẻ hiệu quả chưa cao.
3. Về xây dựng đội ngũ công chức, viên chức.
8

- Một số cán bộ, giảng viên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản
lý, nghiệp vụ hành chính, nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề; khả năng
kết hợp giữa lý luận và thực tiễn chưa nhuần nhuyễn.
- Đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ nhiều (chiếm 69,5% trong tổng
số giảng viên và giảng viên kiêm chức) nhưng phần lớn chưa qua công tác thực
tế; chưa xây dựng được cơ chế mời đội ngũ giảng viên kiêm chức cấp tỉnh để
tham gia báo cáo, giảng dạy cho Trường.
4. Về xây dựng cơ sở vật chất.
- Do không có quy hoạch, thiết kế xây dựng tổng thể cho toàn bộ khuôn
viên ngay từ đầu, do đó việc xây dựng các công trình trong những năm vừa qua
của Trường Chính trị tỉnh thiếu tính liên kết, hệ thống.
- Trong thiết kế xây dựng Trường Chính trị được phê duyệt năm 2001,
không có Thư viện; không có phòng làm việc của Trưởng phòng, Trưởng khoa;
không có phòng truyền thống; phòng Hội thảo; không có khu nhà ghỉ cho giảng
viên các cơ sở liên kết đào tạo về giảng dạy; số lượng phòng học thiếu. Hiện
nay, nhà trường phải sử dụng 01 phòng của Khu hiệu bộ để làm Thư viện;
Trưởng các phòng, khoa phải ngồi làm việc chung với cán bộ, giảng viên của
phòng, khoa mình; giảng viên các cơ sở liên kết đào tạo phải nghỉ tại Ký túc xá
cùng với học viên khi giảng dạy tại Trường.
- Ký túc xá bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, quy mô không phù hợp.
- Trang thiết bị như: một số máy chiếu, máy tính, máy in, photocopy…đã
hết thời hạn khấu hao; xe ô tô đã quá cũ, có chiếc hết thời hạn sử dụng, trong
quá trình lưu thông thường xuyên bị hư hỏng; chưa có các công trình phục vụ
cho các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao của cán bộ, giảng viên, học viên
(như: sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, …vv).
III. Nguyên nhân.
1. Nguyên nhân đạt được kết quả.
1.1. Nguyên nhân khách quan:
- Đảng và Nhà nước đã ban hành các chủ trương, chính sách về giáo dục,
đào tạo, về tiêu chuẩn cán bộ, về chế độ học tập của cán bộ, công chức, viên
chức. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác
đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; xây dựng cơ sở vật
chất cũng như các hoạt động khác của Trường Chính trị; thường xuyên theo dõi,
chỉ đạo, giúp đỡ Trường Chính trị về mọi mặt.
- Sự hướng dẫn tích cực về mặt chuyên môn của Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh; nhiều cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở đã thực hiện tốt công tác
quy hoạch cán bộ cấp cơ sở, thực hiện tốt việc chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán
bộ, tạo động lực cho cán bộ đương chức và dự nguồn tích cực tham gia học tập.
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1.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt sự chỉ
đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy; quan tâm lãnh đạo, quản lý, điều hành; thường xuyên
kiểm tra sâu sát, toàn diện, cụ thể mọi hoạt động; hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ
vướng mắc; chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, từng bước đưa hoạt động
của nhà trường đi vào nề nếp, ổn định, hiệu quả.
- Xây dựng được hệ thống Quy chế nội bộ khá đồng bộ, đầy đủ và luôn
được sửa đổi, bổ sung thường xuyên phù hợp với từng thời điểm đã góp phần
điều chỉnh mọi hoạt động của Nhà trường đảm bảo trật tự, nề nếp, chặt chẽ và
khoa học. Nội bộ cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, đồng thuận cao, quan
tâm, động viên trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đa số cán bộ, viên chức có ý
thức nghề nghiệp cao, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ.
- Trường Chính trị đã vận dụng linh hoạt, giải quyết kịp thời các chế độ,
chính sách, góp phần tạo động lực lớn, khích lệ đội ngũ cán bộ, viên chức nỗ
lực, cố gắng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Các đoàn thể, khoa, phòng phối hợp
đồng bộ, chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý.
2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế.
2.1. Nguyên nhân khách quan:
- Một số cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp chưa phối
hợp và quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Biên chế thiếu, hiện tại chỉ đạt 2/3 mức trần định khung biên chế theo
Quyết định 184-QĐ/TW (mức trần khung biên chế theo Quyết định 184 là
không quá 60 người, nhưng tỉnh mới giao được 40 biên chế cho Nhà trường),
trong khi nhiệm vụ ngày càng tăng, do đó gây khó khăn trong việc bố trí nhân
lực đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.
- Một bộ phận học viên chưa xác định đúng về động cơ học tập cho nên
trong học tập, đã xuất hiện một số biểu hiện thiếu tự giác, chưa tập trung, đối
phó dẫn đến kết quả học tập chưa tương xứng với khả năng của học viên.
- Thiếu cơ chế, chính sách khai thác năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ
giảng viên thỉnh giảng, các nhà khoa học, các chuyên gia trên các lĩnh vực để
tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.
- Nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa
học; hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Nhà trường vẫn còn bất cập
so với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn.
- Nội dung chương trình, giáo trình của các chương trình bồi dưỡng còn
bất cập, chưa theo kịp diễn biến trong thực tế; một số vấn đề trong công tác
quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên phạm vi cả nước chưa được tổng kết, rút
kinh nghiệm; công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giảng viên các Trường
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chính trị hàng năm chưa thường xuyên.
2.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Trường Chính trị tỉnh chưa tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện nhiều giải
pháp hiệu quả trong việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, quản lý học
viên và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn;
xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
- Trong những năm gần đây, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức tăng mạnh mẽ, trong một số thời điểm, đội ngũ giảng viên của
trường thiếu so với yêu cầu, nên chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ giảng dạy,
chưa đầu tư và dành thời gian hợp lý cho công tác nghiên cứu khoa học, tổng
kết thực tiễn; chưa có nhiều cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu sinh.
- Đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức của Nhà trường có nhiều
giảng viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy còn ít, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều
nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Mục tiêu tổng quát.
1. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị tỉnh về
chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức mẫu mực,
trí tuệ và bản lĩnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong
công tác đào tạo, bồi dưỡng; xác định mục tiêu là đào tạo Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phối hợp đào tạo
Cao cấp lý luận chính trị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; đa dạng hoá loại hình, hướng
tới đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ của
tỉnh; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết
thực tiễn.
2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại; xây
dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, say mê với
nghề, xứng đáng là một Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và
tổng kết thực tiễn có chất lượng của tỉnh; hướng đến xây dựng trường Chính trị
chuẩn theo quy định của Trung ương.
II. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.
1. Đào tạo, bồi dưỡng.
Trường Chính trị tỉnh căn cứ Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 15/3/2017 của
Tỉnh ủy về đào tạo lý luận chính trị, đào tạo sau đại học các chuyên ngành; bồi
dưỡng cập nhật kiến thức và thu hút phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020;
Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về
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việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai
đoạn 2016 - 2020 và nguồn lực của Nhà trường để thực hiện mục tiêu đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh dự kiến trong giai đoạn 2017 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 như sau:
1.1. Về đào tạo:
- Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cả hệ thống chính
trị của tỉnh, cụ thể: đào tạo 100% cán bộ đương chức và dự nguồn quy hoạch cấp
xã; trưởng, phó phòng cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; trưởng, phó các đơn
vị sự nghiệp công lập.
- Tăng cường đào tạo hệ tập trung đối với chương trình Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính, giảm việc đào tạo hệ vừa làm vừa học; nâng cao chất
lượng đào tạo theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng đến xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; đảm bảo số lương học viên các lớp đúng
quy định (lớp hệ tập trung không quá 50 học viên, lớp hệ vừa làm vừa học
không quá 70 học viên). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức dự kiến đào tạo,
cụ thể như sau:
+ Giai đoạn 2017 - 2020 là: khoảng 2.000 học viên, trong đó: 1.400 học
viên là cán bộ đương chức và dự nguồn quy hoạch cấp xã; trưởng, phó phòng
cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp công lập
và 600 học viên là viên chức lãnh đạo, quản lý.
+ Giai đoạn 2021 - 2025 là: khoảng 2500 học viên, trong đó, hệ tập trung
khoảng 2000 học viên; hệ vừa làm vừa học khoảng 500 học viên (mỗi năm đào
tạo cả hai hệ khoảng 500 học viên).
+ Giai đoạn 2026 - 2030 là: khoảng 2500 học viên, hình thức đào tạo tập
trung tại Trường Chính trị tỉnh (mỗi năm đào tạo khoảng 500 học viên).
- Liên kết, phối hợp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, cụ thể: giai đoạn
2017 - 2020 dự kiến phối hợp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp khoảng 360 học viên; giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 450
học viên; giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 450 học viên.
- Phấn đấu đến năm 2022 đủ điều kiện thực hiện đào tạo, bồi dưỡng Công
nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ
cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; phối hợp đào tạo Thạc sỹ một số chuyên
ngành và những lĩnh vực có tiềm năng phục vụ phát triển của tỉnh cụ thể: giai
đoạn 2017 - 2020 dự kiến phối hợp đào tạo khoảng 40 học viên; giai đoạn 2021 2025 khoảng 50 học viên; giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 80 học viên.
1.2. Về bồi dưỡng.
- Tổ chức bồi dưỡng đảm bảo 100% Bí thư, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã; cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường
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vụ cấp huyện và tương đương trở lên; trưởng, phó phòng và tương đương các
phòng, ban cấp huyện, cấp tỉnh và cán bộ thực thi công vụ được bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức từ 03 đến 15 ngày/năm.
- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (8 tuần): dự
kiến giai đoạn 2017 - 2020 khoảng 280 học viên (mỗi năm mở 01 lớp khoảng 70
học viên); giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, cứ 02 năm mở 01 lớp, mỗi lớp
khoảng 70 học viên.
- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (8
tuần): dự kiến giai đoạn 2017 - 2020 khoảng 240 học viên; giai đoạn 2021 2025 khoảng 400 học viên; giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 400 học viên.
- Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã 04 tuần (6 chức danh: Bí thư, Phó Bí
thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban
nhân dân cấp xã): dự kiến giai đoạn 2017 - 2020 khoảng 900 học viên; giai đoạn
2021 - 2025 khoảng 1300 học viên; giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1350 học
viên.
- Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của các sở, ban,
ngành thuộc tỉnh và huyện (04 tuần): dự kiến giai đoạn 2017 - 2020 khoảng 650
học viên; giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 850 học viên; giai đoạn 2026 - 2030
khoảng 900 học viên.
- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 (01 tuần): dự kiến giai
đoạn 2017 - 2020 khoảng 340 học viên; giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 500 học
viên; giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 550 học viên.
- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 (01 tuần): dự kiến giai
đoạn 2017 - 2020 khoảng 1500 học viên; giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 2200
học viên; giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 2400 học viên.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã và các đối tượng
khác do cấp có thẩm quyền giao (02 tuần): dự kiến đoạn 2017 - 2020 khoảng
900 học viên; giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1300 học viên; giai đoạn 2026 2030 khoảng 1400 học viên.
- Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uy tín quốc tế hoặc các cơ sở
đào tạo có thẩm quyền bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ cho Trưởng, Phó phòng cấp
tỉnh, cấp huyện và tương đương, được chuẩn hóa theo quy định: dự kiến giai
đoạn 2017 - 2020 khoảng 200 học viên đối với bồi dưỡng tin học và 200 học
viên đối với bồi dưỡng ngoại ngữ (mỗi năm 01 lớp cho một chương trình, mỗi
lớp khoảng 40 học viên); từ năm 2022 trở đi, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng Công
nghệ thông tin, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ của tỉnh.
2. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.
2.1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh:
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- Giai đoạn từ năm 2017 - 2020: đăng ký và thực hiện ít nhất 01 đề tài
thuộc các lĩnh vực tỉnh ưu tiên triển khai.
- Giai đoạn từ năm 2021 - 2030: đăng ký và thực hiện ít nhất 03 đề tài.
2.2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: mỗi năm đăng ký và thực
hiện ít nhất 01 đề tài.
2.3. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:
- Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2020: mỗi năm thực hiện ít nhất 02 đề
tài.
- Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2030: mỗi năm thực hiện từ 03 đề tài trở
lên.
2.4. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa: hàng năm mỗi khoa phấn
đấu thực hiện từ 1 đến 2 đề tài.
2.5. Tổ chức Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp khoa:
phấn đấu mỗi năm phối hợp với các đơn vị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh; các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức Hội thảo về các lĩnh vực quản lý
đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, kinh tế, chính trị, xã
hội…hàng tháng các khoa tổ chức tọa đàm khoa học, sinh hoạt chuyên môn.
- Ngoài ra, Trường Chính trị tham gia nghiên cứu lý luận, đề xuất các chủ
trương, chính sách, giải pháp theo yêu cầu nhiệm vụ tỉnh giao.
- Mỗi cán bộ, giảng viên, mỗi năm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học theo đúng quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
3. Xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức.
3.1. Về tổ chức bộ máy: (Thực hiện theo đúng Quyết định 184-QĐ/TW
và các Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy).
- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh
vực: đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; tổ chức-hành chính-quản trị.
- 04 khoa: khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khoa Xây
dựng Đảng; khoa Nhà nước & Pháp luật và khoa Dân vận.
- 03 phòng: phòng Đào tạo; phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị và
phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu.
3.2. Về tổ chức hoạt động: Phấn đấu đến năm 2022, chuyển dần sang mô
hình đơn vị sự nghiệp có thu và tự chủ được một phần kinh phí hoạt động (tiền
lương của cán bộ, giảng viên, nhân viên vẫn được cấp từ ngân sách nhà nước).
3.3. Về biên chế: Trước mắt, thực hiện theo chỉ tiêu biên chế đã được Ban
Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ.
3.4. Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên.
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a. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn:
- Đến hết năm 2020, phấn đấu 90% đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm
chức có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên. Cụ thể, trong giai đoạn 2017 2020, đào tạo được ít nhất 02 tiến sỹ, 07 thạc sỹ và 01 cử nhân, lộ trình như sau:
+ Năm 2017: Cử đi đào tạo 01 tiến sỹ và 01 thạc sỹ.
+ Năm 2018: Cử đi đào tạo 01 tiến sỹ, 02 thạc sỹ, 01 cử nhân.
+ Năm 2019: Cử đi đào tạo được 02 thạc sỹ.
+ Năm 2020: Cử đi đào tạo được 02 thạc sỹ.
- Giai đoạn 2021 - 2030, cử đi đào tạo được 03 tiến sỹ, 08 thạc sỹ.
b. Đào tạo về lý luận chính trị:
- Đến hết năm 2020, phấn đấu 80% Trưởng, phó các phòng, khoa và giảng
viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Giai đoạn 2017 - 2020 cử đi đào tạo
07 người, lộ trình như sau: năm 2017 đào tạo 01 người; 2018 đào tạo 02 người,
2019 đào tạo 02 người và 2020 đào tạo 02 người và phấn đấu đến năm 2025,
100% giảng viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.
- Đến hết năm 2020, phấn đấu 100% chuyên viên có trình độ Trung cấp lý
luận chính trị - hành chính trở lên.
4. Xây dựng cơ sở vật chất.
4.1. Giai đoạn 2017 - 2020:
- Thực hiện xã hội hóa các hạng mục công trình, gồm: Ký túc xá (phục vụ
giảng viên và học viên), với diện tích khoảng 3200 m2, 01 trệt và 02 tầng, với
tổng số 150 phòng, trong đó: 140 phòng dành cho học viên (mỗi phòng có từ 02
đến 04 người ở) và 10 phòng dành cho giảng viên của Học viện và các trường
Đại học liên kết đào tạo (05 phòng ở đơn và 05 phòng ở đôi); nhà ăn và các công
trình thể thao (sân bóng chuyền, sân bóng đá minin, sân ternit…).
- Giao Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài
chính, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn để tiến
hành sửa chữa, trước mắt, tham mưu bố trí nguồn vốn cho sửa chữa Ký túc xá,
đầu tư nâng cấp hệ thống điện, nước, hệ thống Internet và trang thiết bị phục vụ
hoạt động chuyên môn.
4.2. Giai đoạn 2021 - 2030:
- Xây mới Hội trường lớn với quy mô 500 chỗ ngồi.
- Đầu tư xây dựng 01 phòng sinh hoạt chuyên môn đa chức năng với diện
tích khoảng 250 m2 (Hội thảo, sinh hoạt chung….).
- Xây mới 08 phòng học (01 trệt và 3 tầng).
- Xây dựng Thư viện đọc và phòng truyền thống với diện tích khoảng 400
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m2
- Các sửa chữa vừa và nhỏ hàng năm.
5. Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể: Đ
 ảng bộ đạt Danh hiệu “Trong
sạch, vững mạnh” hoặc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; các tổ chức đoàn thể được
xếp loại vững mạnh.
III. Một số giải pháp.
1. Xây dựng tổ chức bộ máy và hoạt động.
- Tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước thực hiện theo
đúng Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng và quy định mới của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
của trường Chính trị; bộ máy tinh gọn, nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo.
- Có lộ trình, tiến tới thu học phí đối với học viên học tại Trường Chính trị
tỉnh, nhằm đáp ứng một phần kinh phí hoạt động, từng bước chuyển dần sang
mô hình đơn vị sự nghiệp có thu.
- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn
hóa về chất lượng, hợp lý về cơ cấu độ tuổi, giới tính, chuyên ngành; có phẩm
chất chính trị tốt, có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị,
quản lý nhà nước và kiến thức thực tiễn vững vàng.
- Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ lãnh đạo
chủ chốt, Trưởng, Phó các phòng, khoa theo hướng khoa học, thiết thực, chuyên
sâu, chuyên nghiệp, hiệu quả; kết hợp việc cử cán bộ đi đào tạo dài hạn với bồi
dưỡng ngắn hạn, đồng thời nêu cao tinh thần tự học, kết hợp bồi dưỡng định kỳ,
cập nhật thông tin tri thức mới về quản lý cho công chức, viên chức. Xây dựng
kế hoạch cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó Trưởng, Phó các
khoa, phòng phải có học vị Thạc sĩ trở lên; giai đoạn 2017 - 2020, có 01 Tiến sĩ
và hàng năm có từ 01 - 02 cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu sinh; định kỳ bố trí
cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế phù hợp với tình hình cụ thể.
- Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật
của đội ngũ công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng môi trường và
tập thể sư phạm thống nhất, đoàn kết, tôn trọng tình đồng chí, đồng nghiệp,
nghiêm túc trong công việc, tận tụy với nghề và gắn bó xây dựng nhà trường
phát triển.
2. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.
- Vận động cán bộ hiện đang công tác tại các cơ quan thuộc tỉnh, huyện,
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thị xã; nhất là cán bộ đang công tác tại Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng
chính trị các huyện, thị xã, được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn phù
hợp, có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng giảng dạy, đủ tiêu chuẩn làm giảng
viên theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về làm giảng
viên; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan
tiến hành điều động cán bộ theo quy.
- Tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định rõ nhiệm vụ, công
việc cho từng vị trí công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Thực hiện tốt
công tác quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức; thu hút cán bộ có
chuyên môn, có thực tiễn kinh nghiệm công tác đang làm việc tại các cơ quan
trong tỉnh và các huyện, thị xã về làm giảng viên hoặc cán bộ lãnh đạo quản lý;
lựa chọn những cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận,
bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên các khoa, phòng đáp
ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong từng giai đoạn.
- Trường Chính trị tỉnh phải xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm
phát huy vai trò của đội ngũ đội ngũ giảng viên kiêm chức là cán bộ lãnh đạo
các Ban xây dựng Đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;
lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh… để tham gia giảng dạy hoặc báo cáo
các chuyên đề thực tế tại Trường phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực công tác.
- Xây dựng cơ chế để động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các
giảng viên đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, đồng thời quan tâm hướng dẫn giảng viên
trẻ về phương pháp giảng dạy, kỹ năng, gắn lý luận và thực tiễn...để từng bước
đáp ứng được yêu cầu. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giảng
viên góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Phấn
đấu đến năm 2020, 100% giảng viên đạt chuẩn về ngoại ngữ theo ngạch.
- Thực hiện tốt các quy chế, quy định về chuyên môn; làm tốt công tác
thao giảng, kiểm tra giáo án, thăm lớp dự giờ để trao đổi chuyên môn, bổ sung
kiến thức và hoàn thiện phương pháp sư phạm; tổ chức đánh giá giảng viên về
nội dung, phương pháp, kỹ năng trong giảng dạy và kịp thời có biện pháp nâng
cao chất lượng giảng dạy, học tập…Hàng năm tổ chức Hội thi giảng viên giỏi,
Học viên lý luận chính trị giỏi để duy trì phong trào dạy tốt, học tốt và động viên
khen thưởng giảng viên đạt thành tích cao.
3. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành
chính trên cơ sở bám sát nội dung, chương trình do Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh ban hành; tăng cường đào tạo hệ tập trung, giảm đào tạo hệ vừa
làm vừa học; chủ động cập nhật, bổ sung những vấn đề mới, các chủ trương,
chính sách mới của Đảng và Nhà nước vào công tác giảng dạy. Xây dựng nội
dung, chương trình các hệ lớp bồi dưỡng theo hướng: cơ bản, khoa học, sát với
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thực tiễn, tính chuyên sâu cao, phù hợp với từng chức danh cán bộ.
- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy; phấn đấu đến năm 2018,
100% giảng viên sử dụng nhuần nhuyễn phương pháp giảng dạy tích cực, lấy
người học làm trung tâm, học viên tham gia tích cực vào quá trình đào tạo; giảng
viên giúp học viên tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện phương pháp tư duy, khả
năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn trong công tác. Quan tâm hơn về
phương pháp luận, định hướng nghiên cứu, gia tăng hàm lượng khoa học và thực
tiễn, kỹ năng công tác, phong cách lãnh đạo, quản lý cho người học.
- Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ cho cán bộ,
phấn đấu đến năm 2022, có khả năng đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ thông tin,
ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, cần
lưu ý về các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng theo chức danh, bồi
dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh cho
đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh.
- Tích cực, chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo quốc tế có uy tín trong
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thông qua đó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, áp
dụng có hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh; đồng thời, tranh thủ sự
giúp đỡ về đào tạo giảng viên, về tài chính và trang thiết bị dạy, học hiện đại.
- Tăng cường, chủ động mở rộng liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo
để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời mở rộng các hình thức đào
tạo, đa dạng hóa nội dung chương trình, đối tượng đào tạo; thực hiện đào tạo có
mục tiêu, đào tạo theo yêu cầu để bổ sung, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh;
thực hiện chiêu sinh đúng đối tượng và phù hợp với quy mô đào tạo, cán bộ trẻ
nhất thiết phải qua đào tạo tập trung.
- Thực hiện đánh giá đúng chất lượng học tập của học viên các lớp đào
tạo, bồi dưỡng; đồng thời, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên về
các cơ quan, đơn vị quản lý quản lý học viên và cử học viên đi học. Đổi mới
việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế của học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng một
cách thiết thực, hiệu quả, chú trọng nghiên cứu thực tế tại các xã vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khó khăn, xã biên giới trong tỉnh
nhằm tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với địa phương, cơ sở.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng, đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác.
4. Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực
tiễn.
- Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa
học gắn với tổng kết thực tiễn theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả; triển
khai nghiên cứu các đề tài khoa học và tổng kết thực tiễn phù hợp với yêu cầu
công tác giảng dạy cũng như quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
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trong từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế của Ban Giám hiệu,
lãnh đạo các phòng, khoa và giảng viên.
- Chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký các đề tài khoa học cấp tỉnh thuộc
lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu; đồng thời, triển khai có hiệu quả nghiên cứu
các đề tài khoa học cấp trường, cấp cơ sở đảm bảo chất lượng, thiết thực, gắn
với hoạt động chuyên môn, nhất là phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực
tiễn, đề xuất các chủ trương, giải pháp theo yêu cầu nhiệm vụ tỉnh giao.
- Có kế hoạch cụ thể trong việc mua sắm, bổ sung trang thiết bị, các loại
tài liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời cho việc nghiên cứu, học tập của
cán bộ, giảng viên và học viên; có kế hoạch hiện đại hóa hoạt động Thư viện đọc
và đầu tư nâng cấp Thư viện điện tử.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử Nhà
trường (Website), theo hướng phục vụ có hiệu quả trong việc truy cập thông tin
về đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động chuyên môn khác được nhanh chóng,
chính xác; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, có cơ chế, chính sách để viết bài,
đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc đưa tin, đăng tin và quy định cụ thể chế độ
trách nhiệm từng thành viên.
5. Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh ban
hành các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp
với các quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương. Trước hết
là tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh
Bình Phước (Ban hành theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011
của Ủy ban nhân dân tỉnh), theo hướng không bao cấp cho người học và phải có
chính sách phù hợp với cơ sở đào tạo cán bộ.
- Tiến hành điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ,
giảng viên trên cơ sở các quy chế, quy định hiện hành; cùng với các cơ quan
chức năng của tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa quy định
của Đảng và Chính phủ về chế độ, chính sách liên quan đến công tác đào tạo,
bồi dưỡng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh và nhu cầu học tập của
cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.
- Tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thu hút và đa
dạng hóa các nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại nhà trường như:
các chương trình, đề án của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của
các ngành Trung ương; triển khai xã hội hóa giáo dục, khuyến khích người học
tự nguyện đóng góp xây dựng nhà trường.
- Thực hiện tốt chế độ khen thưởng, ưu tiên xem xét, đề bạt những giảng
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viên đạt thành tích cao trong các hội thi như giảng viên giỏi cấp trường, cấp Học
viện, giảng viên có nhiều thành tích trong các hoạt động khác… nhằm động
viên, khuyến khích kịp thời, đúng lúc, tạo động lực để đội ngũ giảng viên
Trường Chính trị phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
như Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, triển khai các hoạt động
dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất nhằm tăng thu nhập chính đáng, góp phần ổn
định và cải thiện đời sống vật chất cho công chức, viên chức.
6. Thực hiện tốt hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về đào tạo, bồi
dưỡng.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh về hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn, trong đó thực hiện tốt
bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày
21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); thực hiện
tốt các quy định về đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày
05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
- Đề xuất cử cán bộ, giảng viên tham dự các lớp đào tạo sau đại học tại
Học viện theo đúng chuyên ngành; tham gia đào tạo các lớp Cao cấp lý luận
chính trị tại chức; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức
chuyên môn, thay đổi nội dung chương trình. Cử giảng viên tham gia đầy đủ hội
thi giảng viên giỏi toàn quốc các trường chính trị do Học viện tổ chức.
- Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 mở các lớp Cao cấp lý luận
chính trị, tổ chức quản lý, phục vụ tốt các lớp mở tại trường theo đúng quy chế
của Học viện và các quy định của tỉnh.
- Giữ mối quan hệ chặt chẽ với Vụ các trường Chính trị, Vụ Quản lý đào
tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 2 và
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác.
7. Từng bước đổi mới cách thức đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất.
- Vận động các nhà đầu tư để xã hội hóa một số hạng mục công trình
nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập, nghỉ ngơi của học viên, như: xây dựng
cơ chế, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tư nhân vào đầu tư xây mới Ký
túc xá, nhà ăn, các công trình thể dục, thể thao.
- Trước mắt tỉnh hỗ trợ, đầu tư kinh phí để tiến hành sửa chữa, nâng cấp
Ký túc xá, phục vụ nhu cầu thiết yếu, đảm bảo chỗ nghỉ của học viên và giảng
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viên các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng; sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện,
nước, đường truyền Internet.
- Có lộ trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hiện đại hóa trang thiết bị
phục vụ giảng dạy, học tập tại Trường Chính trị tỉnh đáp ứng, theo kịp được yêu
cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn mới.
- Hàng năm, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên
quan lập kế hoạch đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban
nhân dân tỉnh đầu tư nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh và các hoạt động chuyên môn khác.
8. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng.
- Tích cực, chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo quốc tế có uy tín trong
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thông qua đó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, áp
dụng có hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh; đồng thời, tranh thủ sự
giúp đỡ về đào tạo giảng viên, về tài chính và trang thiết bị dạy, học hiện đại.
- Chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với các
Học viện, Trường Chính trị trong cả nước nhằm trao đổi, học hỏi, tiếp thu kinh
nghiệm, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khai thác các dự án đầu tư về
giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học để từng bước phát triển toàn diện và
nâng cao năng lực, vị thế của Trường Chính trị tỉnh trong giai đoạn mới.
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công thực hiện.
1. Trường Chính trị tỉnh.
- Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh,
các huyện, thị, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án, đảm
báo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Đề án.
- Tổ chức quán triệt Đề án đến toàn thể công chức, viên chức nhà trường.
- Báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ tiến độ thực hiện Đề án; tiến hành điều
chỉnh, bổ sung Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế trong mỗi giai đoạn.
2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, rà soát hệ
thống chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và học viên, đề
xuất Tỉnh ủy, Trung ương sửa đổi, bổ sung những điểm không phù hợp; tham
mưu cho Tỉnh ủy bổ sung biên chế cho Trường Chính trị.
- Phối hợp với Trường Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập kế hoạch tổ
chức triển khai sử dụng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng cấp tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị xây dựng Kế hoạch
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đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hành năm trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt
đảm bảo đúng thời gian quy định.
3. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đúng thời gian quy đinh; cử cán bộ, công
chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đúng thành phần.
- Chỉ đạo Sở Tài Chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí đào
tạo, bồi dưỡng hàng năm kịp thời cho các địa phương, đơn vị; cấp phát kinh phí
cho Trường Chính trị tỉnh để triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ dạy học và phục vụ nâng cao
chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đồng thời hướng
dẫn, kiểm tra, quyết toán sử dụng kinh phí theo đúng quy định.
- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lập kế hoạch đầu tư cải tạo,
nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất của Trường Chính trị phục vụ nhiệm vụ
đào tạo, bồi dưỡng.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: P
 hối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trường
Chính trị tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch
mở các lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, đối tượng 4 và lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn
thể.
5. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị ủy và đảng ủy trực
thuộc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp với
Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt Đề án này.
II. Kinh phí thực hiện đề án.
1. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị:
căn cứ vào khả năng thu ngân sách hằng năm phân bổ nhiệm vụ chi hợp lý để
đơn vị triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.
2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng: Cấp theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm.
3. Kính phí nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của Ban Giám
hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, giảng viên: Cấp theo kế hoạch hàng năm.
Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Học viên Hành chính;
- Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ;
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T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Các huyện, thị ủy;
- Lưu: VT, VPTU.

23

PHỤ LỤC 1
Danh sách các lớp đào tạo, bồi dưỡng
của Trường Chính trị tỉnh từ năm 1997 - 2017
Số
TT

Số lượng
lớp

Tên lớp

Số lượng
học viên

I.

Tổng số các lớp đào tạo

126

11.502

01

Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

13

1390

02

Đại học Hành chính

04

590

03

Đại học Luật

03

320

04

Đại học Quản lý văn hóa

01

92

05

Đại học Báo chí

01

59

06

Đại học Xây dựng Đảng & chính quyền NN

01

111

07

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

80

6361

08

Trung cấp Hành chính

07

554

09

Trung cấp Luật

01

87

10

Trung cấp Văn thư - Lưu trữ

01

133

11

Trung cấp lý luận chính trị và Nghiệp vụ
Thanh vận

04

351

12

Trung cấp lý luận chính trị và Nghiệp vụ
Phụ vận

02

154

13

Trung cấp lý luận chính trị và Chỉ huy
trưởng xã, phường, thị trấn

02

170

14

Trung cấp xã hội chuyên ngành Hội nông
dân

01

64

15

Đào tạo tiếng dân tộc Stiêng

01

45

16

Sơ cấp lý luận chính trị

04

396

24

Ghi
chú

17

Lớp chuyển đổi bằng tốt nghiệp Trung cấp
lý luận chính trị sang bằng tốt nghiệp Trung
cấp lý luận chính trị - hành chính

01

28

II

Tổng số các lớp bồi dưỡng

140

12.723

01

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình
chuyên viên

32

2573

02

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình
cán sự

02

131

03

Bồi dưỡng Tiền công vụ

01

52

04

Bồi dưỡng cho cán bộ các sở, ban, ngành và
các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh

36

3825

05

Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, huyện

06

450

06

Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

42

2830

07

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ
lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản
lý (Đối tượng 3)

03

410

08

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ
lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy,
Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc quản lý (Đối
tượng 4)

18

2.452

263

24.225

Tổng
số:
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PHỤ LỤC 2
Các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh
Số
TT
I.
01

02

03
04
05

06
07
08

09
II.
01
02

Tên đề tài

Cấp

Xếp
loại

Năm
nghiệ
m
thu

Tỉnh

Khá

2014

Cơ sở

Khá

2014

Trường

Khá

2011

Trường

Khá

2011

Trường

Khá

2012

Trường

Khá

2013

Trường

Khá

2015

Trường

Khá

2016

Trường

Khá

2016

Các đề tài đã nghiệm thu (07 đề tài)
Nâng cao năng lực Bí thư Đảng ủy cấp xã ở tỉnh
Bình Phước trong giai đoạn hiện nay
Tăng cường sự thân thiện và thuận lợi trong
giao tiếp hành chính giữa cán bộ, công chức với
công dân tại UBND cấp xã trên địa bàn thị xã
Đồng Xoài
Thủ tục chứng thực tại UBND cấp xã trên địa
bàn tỉnh Bình Phước. Thực trạng và giải pháp
Nâng cao năng lực Bí thư Đảng ủy cấp xã ở tỉnh
Bình Phước trong giai đoạn hiện nay
Công tác thực tế của đội ngũ giảng viên Trường
Chính trị tỉnh Bình Phước. Thực trạng và giải
pháp
Giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cho
học sinh, sinh viên các Trường Cao đẳng, Trung
học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tội phạm trong người chưa thành niên trên địa
bàn tỉnh Bình Phước
Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận
Mác-Lênin và tư tường Hồ Chí Minh ở trường
Chính trị Bình Phước
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải
quyết khiếu nại và tố cáo ở UBND cấp xã trên
địa bàn huyện Bù Đăng
Các đề tài đang thực hiện (01 đề tài)
Nâng cao chất lượng hiệu quả xử phạt hành
chính của Chủ tịch UBND xã, phường trên địa
bàn thị xã Đồng Xoài
Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
xã tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - Thực
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Cơ sở
Cơ sở

Ghi
chú

trạng và giải pháp
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