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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hàm Thuận Bắc, ngày 14 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH
thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) 
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về "Xây dựng 
đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

-----

Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung uơng Đảng (khóa
XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ
trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,  Ban Thương vu
Huyên uỷ xây dựng kế hoạch thực hiên như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền
và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân
dân trong quá trình xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.

2- Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực
sáng tạo, đóng góp tích cực, hiệu quả vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc
phòng - an ninh của huyện. 

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức.

- UBND huyện, Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị huyện và cấp ủy cơ
sở tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu kỹ các quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong 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", Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Chương
trình hành động số 19-NQ/TU ngày 22/9/2008 và Kế hoạch số 165-KH/TU ngày
09/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản của UBND tỉnh về xây dựng
đội ngũ trí thức và Kế hoạch này trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên và các tầng lớp nhân dân.
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- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12/2019 và thường xuyên
hàng năm.

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý của chính quyền
các cấp đối với xây dựng đội ngũ trí thức.

- Nội dung thực hiện:

Các cấp ủy cơ sở phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ
đạo xây dựng đội ngũ trí thức, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường
xuyên; trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm xây
dựng, nâng chất lượng đội ngũ trí thức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

UBND huyện rà soát, bổ sung quy chế phối hợp giữa các ngành huyện liên
quan và xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đội ngũ
trí thức, nhất là tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy tốt năng lực, sở trường
của mình. Đồng thời, định kỳ tổ chức đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền các cấp với đội ngũ trí thức để lắng nghe ý kiến đóng góp của đội
ngũ này đối với những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3- Thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, trọng dụng đội
ngũ trí thức.

- Các cơ quan, đơn vị huyện và cấp ủy cơ sở làm tốt công tác quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng vị trí việc làm đảm bảo theo quy trình và phù
hợp với trình độ, năng lực chuyên môn; chú ý phát huy tốt vai trò đội ngũ trí thức
trẻ, nữ, dân tộc thiểu số và trí thức có năng lực, phẩm chất tốt, có triển vọng phát
triển. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ,
chính sách của nhà nước đối với đội ngũ trí thức, nhất là trí thức tham gia công tác
ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, tiếp tục kiến nghị cấp trên
xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành đối với  trí thức, cán bộ, công
chức tham gia công tác tại địa bàn còn nhiều khó khăn. Khuyến khích các doanh
nghiệp có chế độ đãi ngộ trí thức trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên
tiến để nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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4- Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát huy đội ngũ trí thức.

- Nội dung thực hiện:

UBND huyện, các cơ quan, đơn vị huyện và cấp ủy cơ sở quan tâm đầu tư
và huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ứng dụng khoa học -
công nghệ trên các lĩnh vực quan trọng, cần thiết nhằm tạo điều kiện và môi trường
làm việc thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, sáng tạo của mình.

Các cấp ủy cơ sở và cơ quan, đơn vị huyện tạo điều kiện thuận lợi cho đội
ngũ trí thức trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trong nghiên cứu, ứng
dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và tham gia thảo luận, phản biện đối với những
vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của ngành, địa phương; chú ý tạo điều kiện
phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của đội ngũ trí thức trong tham gia đầu tư,
phát triển trên các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương, nhất là sản xuất nông
nghiệp. Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đội ngũ trí thức nghiên cứu, ứng dụng các
tiến bộ khoa học và công nghệ, đề tài, đề án khoa học, sáng kiến kinh nghiệm...
vào thực tiễn công tác, sản xuất và đời sống. 

UBND huyện chỉ đạo phát huy vai trò của Hội đồng Khoa học – sáng kiến
huyện trong việc xét đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trên các lĩnh vực của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, phổ biến rộng rãi các sáng kiến đã được
duyệt để áp dụng trong đời sống xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn
vinh những trí thức có nhiều đóng góp tích cực, sáng tạo trên các lĩnh vực.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5- Triển khai thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn
2021-2030.

 - UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển
đội ngũ trí thức, giai đoạn 2021-2030 khi có sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Ngay khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1- UBND huyện, đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức học tập, quán triệt và xây
dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm
vụ của mình; đồng thời gửi kế hoạch về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên
giáo Huyện ủy) chậm nhất trong tháng 12/2019 để theo dõi, tổng hợp.
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2- Mặt trận, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị huyện tổ chức phổ biến, tuyên
truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân
tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Kết luận số 52-KL/TW của
Ban Bí thư, Kế hoạch số 165-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch này
và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội
ngũ trí thức trong tình hình mới.

3- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành
huyện liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện
Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy để
theo dõi, chỉ đạo. 

Nơi nhận:                                                         
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các cơ quan, đơn vị huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. NỞ-90

                                                              

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 PHÓ BÍ THƯ

Võ Văn Thanh
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