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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc kiểm tra, rà soát công tác quy 

hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý các đơn vị trường học 

 

 

Thực hiện chương trình công tác của UBND huyện, ngày 13 tháng 3 năm 

2020, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc kiểm tra, rà soát công tác quy hoạch 

đội ngũ lãnh đạo quản lý các đơn vị trường học, tham dự buổi làm việc đồng chí 

Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng 

phòng giáo dục và Đào tạo, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám 

hiệu các Trường Mầm non xã Đình Lập, Trường PTDTBT Tiểu học I xã Đình 

Lập, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Bắc Lãng. 

Sau khi nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình rà soát quy 

hoạch lãnh đạo, quản lý các đơn vị trường học và ý kiến phát biểu của các thành 

phần tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

Công tác quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý đã được các cấp, các ngành 

quan tâm triển khai thực hiện, rà soát, bổ sung quy hoạch thường xuyên hàng 

năm. Công tác đào tạo bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm, cũng như nhằm đáp 

ứng các điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm đã quan tâm triển khai thực hiện. Tuy 

nhiên trong công tác quy hoạch chưa đảm bảo tính “mở” và “động”, Công tác 

đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra so với nhu cầu thực tế. 

2. Để công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ có hiệu quả, đáp ứng 

mục tiêu tạo nguồn, rèn luyện đội ngũ cán bộ, trong giai đoạn tới cần thực 

hiện một số nội dung sau: 

Tạo nguồn quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Để có nguồn quy hoạch cán 

bộ, cần thực hiện quy hoạch “mở” và “động”, cần có quy hoạch ngang, quy 

hoạch dọc, không chỉ khép kín trong mỗi đơn vị trường.  

Quy hoạch cán bộ, công chức cần tuân thủ quy định có đưa vào quy hoạch 

và có đưa ra khỏi quy hoạch.  

Việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ cần phải được thực hiện công khai, 

minh bạch, tuân thủ theo quy định. Luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh 

của cán bộ, đảng viên trong quá trình bỏ phiếu quy hoạch để khắc phục tính hình 

thức, dễ dãi; việc lựa chọn cán bộ vào diện quy hoạch thực sự khoa học, chọn 

những cán bộ xứng đáng nhất, có uy tín và sức quy tụ cao, phù hợp với vị trí quy 
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hoạch. Kết quả quy hoạch được công khai trong cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng 

viên trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát và đánh giá đúng về cán bộ thuộc 

diện được quy hoạch. 

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

3.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Chủ trì phối hợp với các đơn vị trường lập danh sách đội ngũ cán bộ, giáo 

viên trong danh sách quy hoạch chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy 

định, gửi Phòng Nội vụ báo cáo UBND huyện các nội dung cần bồi dưỡng. 

 Chủ động làm việc với đảng ủy các xã, thị trấn trong công tác phát triển 

đảng viên ở các đơn vị trường học, nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên trong quy 

hoạch lãnh đạo quản lý. 

 Trong công tác giao ban hàng tháng, quý… chủ động mời lãnh đạo 

UBND huyện phụ trách khối và các phòng có liên quan để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên. 

3.2. Phòng Nội vụ 

Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham vấn xin ý kiến về 

Quyết định ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo quản lý các đơn vị 

trường học. 

 Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đào 

tạo bồi dưỡng sát với tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là đào tạo bồi 

dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được bổ sung vào quy hoạch nhưng còn 

thiếu điều kiện tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ theo quy định. 

3.3. Các đơn vị trường học 

- Làm tốt công tác quy hoạch từ cơ sở, thực hiện đảm bảo trình tự thủ tục 

theo quy định; 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được bổ sung 

trong quy hoạch tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, GD và ĐT; 

- Các đơn vị trường học Mầm non, Tiểu học, 

THCS trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Hoàng Ngọc Thảo 



 3 

 


		2020-03-26T16:04:00+0700


		2020-03-26T16:04:00+0700


		2020-03-26T16:04:00+0700


		2020-03-26T16:04:58+0700




