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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh,
Sở Khoa học và Công nghệ về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
-----Ngày 27/3/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm
việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công
nghệ (KHCN) về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cùng dự buổi làm việc có
đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ trí thức
tỉnh. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở KHCN chủ trì,
phối hợp với một số sở, ban, ngành có liên quan chủ động triển khai thực hiện
một số việc cụ thể sau:
1. Rà soát các cơ chế, chính sách của Chính phủ đã ban hành, xem ở tỉnh
đã triển khai đến đâu? Cần có thêm chính sách gì để tạo điều kiện phát huy vai
trò của đội ngũ trí thức và thúc đẩy KHCN của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn.
2. Từ thực tiễn hoạt động, nghiên cứu, đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp
giữa các ngành để phát huy đúng mức trách nhiệm của từng ngành, từng cơ
quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, cán bộ KHCN phát huy
vai trò của mình.
3. Về đào tạo, thu hút đội ngũ trí thức:
- Đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu hình thức đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề
án 100 trên cơ sở quan hệ chặt với các trường có hợp tác nước ngoài tổ chức học
tập trong nước để giảm chi phí, vẫn bảo đảm chất lượng.
- Sở Nội vụ phối hợp chặt với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ngành liên
quan nghiên cứu, đề xuất chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh theo tinh
thần Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách
thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Đồng thời, tham mưu tổng kết việc tổ chức thi tuyển cán bộ, công chức và một
số chức danh liên quan, làm cơ sở tham mưu thực hiện tốt việc thi tuyển cán bộ
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lãnh đạo, quản lý các cấp với mục tiêu tuyển chọn cho được đội ngũ cán bộ có
phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, năng động, sáng tạo… đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ ngày càng cao.
4. Ngoài ra, từ thực tiễn hoạt động, đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh tập hợp những kiến nghị cụ thể để báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Mặt khác, cần tiếp tục đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động của các hội nghề nghiệp, Câu Lạc bộ trí thức
tỉnh… với yêu cầu ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động. Quá trình đó,
thường xuyên gắn kết chặt chẽ giữa đội ngũ cán bộ KHCN với lãnh đạo tỉnh để
trao đổi, nắm bắt thông tin nhiều hơn và kịp thời hơn.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
để các đồng chí biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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