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12. Thành viên là lãnh ñạo Cục Thống kê:
Cục Thống kê (theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và ðầu
tư) chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện Quyết ñịnh số 291/QðTTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu
ñánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và ñánh giá thực hiện Quy hoạch và
Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020 và phối hợp với Sở Tài chính dự
trù kinh phí hàng năm ñể thực hiện Quyết ñịnh số 291/Qð-TTg.
Hàng năm thực hiện Quyết ñịnh số 504/Qð-UBND ngày 02/3/2010 của UBND
tỉnh ñể phân tích ñánh giá nguồn nhân lực của tỉnh.
13. Thành viên là lãnh ñạo: Trường ðại học Phan Thiết, Trường Cao ñẳng
Cộng ñồng; Trường Cao ñẳng Y tế; Trường Cao ñẳng nghề, Trường Trung cấp nghề
kinh tế - kỹ thuật Công ñoàn Bình Thuận:
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và ñào tạo nguồn nhân lực của tỉnh theo nhu
cầu của xã hội;
- Rà soát lại nhu cầu ñội ngũ giáo viên và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên ñể
có kế hoạch bồi dưỡng, tuyển dụng, ñáp ứng ñúng chuẩn giáo viên và nhu cầu ñào tạo
của xã hội trong những năm sắp ñến.
ðiều 3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch, Hội ñồng phải
thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành
phố ñể triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch. ðồng thời làm tốt công
tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ mục ñích của công tác Quy hoạch phát triển
nhân lực của tỉnh.
ðiều 4. ðiều khoản thi hành
Các thành viên trong Hội ñồng căn cứ nội dung Quy chế ñể tổ chức thực hiện
ñúng trách nhiệm, nhiệm vụ ñã ñược phân công.
Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch nếu có vướng mắc, khó khăn,
các thành viên Hội ñồng phản ảnh với Chủ tịch Hội ñồng (thông qua Sở Kế hoạch và
ðầu tư) bằng văn bản ñể xem xét, giải quyết./.
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