
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM   
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                        *               Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

Số 206-KH/TU  

 

KẾ HOẠCH 

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013  

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013  

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Nghị 

quyết số 29-NQ/TW); Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như 

sau:  

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 258-CTr/TU ngày 25/3/2014 của 

Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn 

bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, địa phương, đơn vị; đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực đẩy 

nhanh tiến độ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

2. Thông qua việc tổng kết, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân về quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là 

sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát 

triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội”; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét hơn về nhận thức và hành động 

trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. 

3. Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị 

xem xét, ban hành văn bản mới tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ đắc lực các mục 
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tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra. 

4. Việc tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương và Chương trình 

hành động số 258-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy phải được tiến hành 

nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện; bảo đảm khách quan, thực chất; đúng tiến độ, tiết 

kiệm và tránh hình thức; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, có 

trọng tâm, trọng điểm; tranh thủ ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các tầng lớp nhân dân để có những đề xuất, kiến 

nghị xác đáng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của yêu cầu phát triển 

giáo dục, đào tạo trong giai đoạn tới. 

II. Nội dung 

Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và 

Chương trình hành động số 258-CTr/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ 

Thành ủy gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung vào một số nội dung sau: 

1. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết và Chương trình 

hành động. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực 

hiện, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết thực hiện. 

- Kết quả 10 năm triển khai thực hiện bao gồm: Kết quả đạt được (đánh giá 

toàn diện, cụ thể những kết quả đạt được trên tất cả các nội dung được nêu trong 

Nghị quyết; Chương trình hành động); hạn chế, yếu kém (đánh giá đúng thực chất, 

chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, 

Chương trình hành động); nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. 

2. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị 

quyết và Chương trình hành động. 

3. Những khó khăn, vướng mắc. 

4. Một số kinh nghiệm. 

5. Bối cảnh và những vấn đề mới đặt ra. 

6. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp. 

7. Đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý 

những vấn đề bức xúc, nhạy cảm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tạo đột phá 
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trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. (Đính 

kèm đề cương báo cáo và phụ lục) 

III. Đối tượng, hình thức, thời gian tổng kết và công tác khen thưởng 

1. Đối tượng 

Ủy ban nhân dân thành phố, các ban Đảng Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng 

trực thuộc, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao và tình hình triển khai cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ 

đạo tổ chức tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo sát đúng tình hình thực tiễn, đảm 

bảo đúng theo nội dung, yêu cầu của Kế hoạch này. Việc tổng kết, xây dựng báo 

cáo tổng kết do đồng chí Bí thư cấp ủy, tổ chức đảng và thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan trực tiếp chỉ đạo, chủ trì. 

2. Thời gian tổng kết 

- Mốc thời gian số liệu phân tích, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết từ 

ngày 31/12/2013 đến thời điểm ngày 31/12/2022. 

- Tùy theo tình hình thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy có hình thức phù hợp 

để tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá trước ngày 20/4/2023. Hoàn thiện báo cáo 

trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/4/2023. 

3. Công tác khen thưởng: Hoàn tất hồ sơ đề nghị khen thưởng trình tỉnh 

trước ngày 30/4/2023. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động 258-CTr/TU; thời gian gửi 

báo cáo tổng kết về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) 

trước ngày 15/3/2023. Tiến hành tổng hợp, tổ chức xét chọn và trình Hội đồng Thi 

đua khen thưởng Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) trước ngày 20/3/2023. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động 258-CTr/TU đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả. 

2. Các ban đảng Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban, 

ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đánh giá 

và tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và 

Chương trình hành động 258-CTr/TU đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp 

với điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương. Thời gian hoàn thành báo cáo và gửi 

về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 15/3/2023; hoàn thành hồ sơ đề nghị 
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khen thưởng, gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Nội vụ thành phố) 

trước ngày 15/3/2023. 

2. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, theo dõi, đôn đốc cấp ủy các tổ 

chức đảng trực thuộc Thành ủy tiến hành tổng kết đảm bảo hiệu quả, chất lượng, 

tiến độ thời gian theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết. Hoàn thành báo cáo tổng 

kết, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31/3/2023. 

3. Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp tham mưu Hội đồng Thi 

đua khen thưởng Thành ủy tổ chức xét chọn tổ chức đảng, đảng viên có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu để khen thưởng tại Hội nghị Thành ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng 

quy trình, quy định khen thưởng của Đảng (lưu ý: Ưu tiên khen thưởng đối với tổ 

chức đảng, đảng viên cấp cơ sở). Thời gian hoàn thành trước ngày 05/4/2023. 

4. Các đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức 

đánh giá, tổng kết tại cơ quan, đơn vị; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức đánh giá, tổng kết của các địa bàn 

được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu và thời gian theo Kế 

hoạch đề ra. 

5. Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; 

đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan tham 

mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết trước ngày 20/4/2023. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các ban Đảng Thành ủy, 

- Mặt trận, đoàn thể thành phố, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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