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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcc
Gia Lai, ngày 13 tháng 11 năm 2020

V/v báo cáo kết quả triển khai Kế
hoạch hành động kèm theo Quyết định
1077/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Công văn số 4709/BGDĐT-VP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch hành
động kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng
Bộ GDĐT;
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch
1077 (theo đề cương gửi kèm).
Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào ngày
15/11/2020; bản mềm qua địa chỉ thư điện tử: phongtccb.sogialai@moet.edu.vn.
Thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo,
điện thoại: 0269 3821141.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Trường/Phòng GDĐT thực
hiện chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04NQ/TW 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, năm 2020
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC
...
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ
1. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 với công tác phổ
biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
a) Kết quả
...
b) Hạn chế
...
c) Giải pháp
....
2. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cải cách công
vụ theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW (giai đoạn 2017-2020) và cải cách
hành chính, thực hành tiết kiệm
a) Kết quả
...
b) Hạn chế
...
c) Giải pháp
....
3. Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; nêu gương người tốt, việc tốt
a) Kết quả
...
b) Hạn chế
...
c) Giải pháp
....
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4. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý điều hành
và tham mưu chính sách và chế độ đãi ngộ đối với viên chức, người lao động
của đơn vị
a) Kết quả
...
b) Hạn chế
...
c) Giải pháp
....
5. Tăng cường công tác thanh tra, xử lý dứt điểm đơn thư kiến nghị, phản
ánh, khiếu nại, tố cáo và thông tin kịp thời, công khai tới nhân dân
a) Kết quả
...
b) Hạn chế
...
c) Giải pháp
....
6. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ và đạo đức
nhà giáo và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
a) Kết quả
...
b) Hạn chế
...
c) Giải pháp
....
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
...

