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Phan Thiết, ngày 22 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH
triển khai thực hiện Kết luận số 90-KL/TU 

của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
-------

Thực hiện Kết luận số 90-KL/TU, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa
XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng
đội ngũ trí  thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại  hóa đất
nước”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I- Một số nhiệm vụ trọng tâm

1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh tổ chức tốt việc quán triệt Kết luận số 90-
KL/TU của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về
“Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên,
hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ trí thức của tỉnh
nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đội
ngũ trí thức, nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo (Ban
Tuyên huấn hoặc Ban Tuyên giáo - Dân vận) các cấp ủy trực thuộc tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 6/2014.

2.  Tiếp  tục  thực  hiện  Chương  trình  hành  động  số  19-NQ/TU,  ngày
22/9/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về
“Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước”, gắn với Chương trình hành động số 14-NQ/TU, ngày 08/01/2013
của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) “về phát
triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế” và  Chương trình hành động số 25-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của Tỉnh ủy
(khóa XII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
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trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế”.

Trước mắt, tiến hành tổng kết 6 năm (2008 - 2014) thực hiện Chương trình
hành động số 19-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị
quyết Trung ương 7 (khóa X).

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với
Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch (kèm
theo đề cương tổng kết) để lãnh đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; hoàn
thành trong tháng 6/2014.

- Thời gian thực hiện: Tỉnh ủy sẽ tổ chức tổng kết trong tháng 11/2014.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các hội nghề nghiệp, Câu Lạc bộ trí thức tỉnh…
với yêu cầu ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

Trước mắt, tiến hành sơ kết 4 năm (2010 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 52-
CT/TU, ngày 29/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI)  về việc triển
khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X)
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
hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với
Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch (kèm
theo đề cương sơ kết) để lãnh đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; hoàn thành
trong tháng 6/2014.

- Thời gian thực hiện: Ban  Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức sơ kết  trong
tháng 11/2014  (Lồng ghép với việc tổng kết 6 năm (2008 - 2014) thực hiện
Chương trình hành động số 19-NQ/TU, ngày 22/9/2008 của Tỉnh ủy (khóa XI)).

II- Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nội dung, thời gian, tiến độ nêu trên, các cơ quan chủ trì chịu
trách nhiệm triển khai thực hiện.

2.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì,  phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy
thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả
cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
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Nơi nhận:    
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78;
- Văn phòng Trung ương Đảng + T78;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

                                                 

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

 (đã ký và đóng dấu) 

Nguyễn Mạnh Hùng
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(để báo cáo)


