TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
*
Số 1758-CV/TƯ

ĐÃNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 13 tháng 9 năm 2019

Thực hiện Kết luận số 52-KL/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
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Kỉnh gửi: - Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Sở Khoa học và Công nghệ,
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Trị,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ.

Sau hơn 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày
25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “xây dựng đội ngũ trí thức
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoả, hiện đại hoá đất nước” và Chương trình
hành động sổ 70-CTHĐ/TƯ, ngày 19/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính
quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về vai trò, vị trí của đội
ngũ trí thức được nâng lên. Đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và có nhiều
chuyển biến về chất lượng, nhờ vậy đã góp phần quan trọng vào sự phát triển
chung của tỉnh.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương và Chương trình hành động sổ 70-CTHĐ/TU của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập: Nhận thức của một số cấp uỷ đảng,
chính quyền về công tác trí thức chưa đầy đủ và sâu sắc; việc cụ thể hoá quan
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết đã nêu thành cơ chế, chính sách
chưa có tính đột phá cao; còn thiếu sức hấp dẫn nên chưa thực sự thu hút đội
chuyên gia nhất là chuyên gia đầu ngành những lĩnh vực tỉnh đang còn thiếu. Hoạt
động của cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội và một số hội thành viên chưa năng
động, còn nặng về hành chính...
Thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng “Ve tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X v ề xây dựng
đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hỏa- hiện đại hóa đất nước
từ kết quả đạt được và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế sau hơn 10 năm tổ
chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương, Ban Thường vụ
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Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau
đây:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; kịp thời bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để
tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương và Chương trình hành động sổ 70-CTHĐ/TƯ của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoả, hiện đại hoả đất nước”; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính
trị về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước”; các văn bản của Tỉnh uỷ: Chương trình hành động số 09CTrHĐ/TU, ngày 29/3/2011; Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 31/3/2011 ‘Tề tiếp tục
đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất
nước" gắn với Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị “vể tiếp tục
đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với các hội quần chúng”, Ket
luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị “về hội quần chúng” và các
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác trí thức.
2. Rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ trí thức của tỉnh, trên cơ sở đó
có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ trí thức một cách họp lỷ;
đồng thời, có chính sách đủ mạnh để thu hút trí thức trẻ có trình độ cao, năng lực,
phẩm chất đạo đức tốt (đặc biệt là các lĩnh vực tỉnh đang cần) về công tác hoặc họp
tác với địa phương. Phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, năng lực sảng tạo và
trách nhiệm của trí thức với xã hội. Tôn trọng và phát huy tính tự chủ, khả năng
nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức về các đề án,
dự án lớn của tỉnh mà trước hết là tham gia đóng góp, xây dựng Văn kiện đại hội
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo tinh thần Chỉ thị số
35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 của Tỉnh
ủy về ”đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng”
3. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh và Hội Khoa học Kỹ thuật cấp huyện theo Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày
27/4/2018 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1322/QĐ-ƯBND, ngày 15/5/2018 của
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung
ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quà hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

4. Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ
với các ngành, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài tỉnh; tăng
cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ với các
cơ quan khoa học thuộc các nước trong khu vực và quốc tế.
5. Chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nơi nhân:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Ban Dân vận Trung ương,

TỈM BAN THƯỜNG vụ
PHÓ BÍ THƯ
Người ký: Nguyễn Đăng
Quang
Email:

- Thường trực BTG TW tại Đà Nang,
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Các đ/c UVTVTƯ,
- Lưu Vãn phòng Tỉnh uỷ.
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