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KẾ HOẠCH
V/v xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường giai đoạn 2018-2023

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW
ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị
quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách
tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT
về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP và Quyết
định số 1234/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT về ban hành kế
hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP;
Căn cứ Quy hoạch phát triển trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 20162020, tầm nhìn 2030,
Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy
Nhà trường giai đoạn 2018-2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW,
Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Quyết định số 1233/QĐ1

BGDĐT và Quyết định số 1234/QĐ-BGDĐT) nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về
nhận thức và hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động
trong các đơn vị trực thuộc Trường;
- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số
19-NQ/TW.
2. Yêu cầu
- Bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số
19-NQ/TW, Quy hoạch phát triển trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 20162020, tầm nhìn 2030 để linh hoạt, cụ thể hóa phù hợp với thực tế của Nhà
trường, các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy
của các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trưởng đơn vị
trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện Kế hoạch.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Nhà trường và các đơn vị
trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí
nhân lực và chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ giữa các đơn vị.
- Nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức và
người lao động, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Nhà trường trong tình
hình mới. Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu của nhà
tuyển dụng; Phát triển Nhà trường theo hướng nghiên cứu, ứng dụng; đào tạo gắn
với nhu cầu xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn 1: Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 12/2018
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2012-2018; Rà soát lại cơ
cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (từ cấp bộ môn và
tương đương trở lên);
- Rà soát lại các bộ môn đào tạo chuyên ngành sư phạm ở các khoa nhằm
thực hiện cơ cấu lại khoa Sư phạm theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm.
- Đề xuất dự kiến sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ
của cấp bộ môn và tương đương trở lên giai đoạn 2018-2023 theo hướng tinh
gọn, hiệu lực hiệu quả.
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b) Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2019
- Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cấp bộ môn và tương đương
và điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ tương ứng.
- Nghiên cứu hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Trường
để thu gọn đầu mối (Khoa đào tạo, đơn vị nghiên cứu, phòng chức năng,...) và
tinh giản biên chế.
c) Giai đoạn 3: Từ tháng 01/2020 đến hết tháng 12/2023
- Thực hiện và kiện toàn sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị trực thuộc
Trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị trực thuộc Trường: Lãnh đạo các đơn vị tổ chức họp toàn
thể viên chức và người lao động (theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ở Phụ lục):
- Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW
và Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số
1233/QĐ-BGDĐT, 1234/QĐ-BGDĐT. (Văn bản được đăng tải trên website của
Nhà trường).
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2012-2018; Rà soát cơ cấu
tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (từ cấp bộ môn và tương
đương trở lên) và đề xuất cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực,
hiệu quả trong giai đoạn 2018-2023. (Theo mẫu đề cương)
2. Phòng Tổ chức cán bộ: có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc
việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về
Trưởng Ban xây dựng Đề án.
3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu thấy cần sửa
đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch, các đơn vị chủ động đề
xuất, gửi Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp và trình Lãnh đạo Trường xem
xét, quyết định.
Nhận được Kế hoạch, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện đúng thời hạn, đúng qui định và nộp báo cáo theo mẫu về phòng Tổ
chức cán bộ (gặp đ/c Hiếu) kèm file dữ liệu qua email: hieunt@ttn.edu.vn trước
ngày 30/10/2018.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Nguyễn Thanh Trúc
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PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-ĐHTN-TCCB ngày ……tháng 10 năm 2018
của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên)
TT

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện
Ban xây dựng Đề án,
P.TCCB

Xây dựng Kế hoạch và Đề cương
Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW,
Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch hành động
của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số
1233/QĐ-BGDĐT, 1234/QĐ-BGDĐT.
Đánh giá kết quả hoạt động; Rà soát cơ cấu, tổ chức
bộ máy và chức năng, nhiệm vụ giai đoạn 20122018
Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy và chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị giai đoạn 2018-2023
Tổng hợp báo cáo các đơn vị, xây dựng Đề án cơ
cấu, tổ chức bộ máy của Nhà trường
Góp ý Đề án của Trường
Thông qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng
Trường
Trình Ban Cán sự Đảng, Bộ GDĐT phê duyệt Đề
án
Kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy

Các đơn vị trực thuộc
Trường
Các đơn vị trực thuộc
Trường
Các đơn vị trực thuộc
Trường
Ban xây dựng ĐA
P. TCCB
Các đơn vị trực thuộc
Trường
Ban xây dựng ĐA
P. TCCB
P.TCCB

Tập thể Nhà trường
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Kết quả
Thực
hiện
Kế hoạch

Hội nghị

Báo cáo

Báo cáo
Đề án
Đề án
(góp ý)
Đề án
Tờ trình +
Đề án
Cơ cấu tổ
chức bộ
máy tinh
gọn,..

Thời
gian
hoàn
thành
9/2018

10/2018

10/2018
10/2018
11/2018
11/2018
12/2018
12/2018
Theo
mục tiêu
cụ thể

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
1. Giới thiệu chung về đơn vị
Tên đơn vị:
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu khái quát về đơn vị:
- Lịch sử thành lập
- Vị trí, vai trò của đơn vị khi mới thành lập và trong quá trình phát triển
- Chức năng
- Nhiệm vụ
- Cơ cấu tổ chức của đơn vị (tổ/bộ môn/ban), Lãnh đạo, nhân sự,....
2. Kết quả hoạt động giai đoạn 2012-2018
- Ưu điểm:
- Hạn chế, tồn tại:
3. Đề xuất kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy giai đoạn 2018-2023
- Cơ cấu tổ chức bộ máy
- Chức năng
- Nhiệm vụ
- Lộ trình thực hiện
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