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KẾ HOẠCH
thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) 
về tiếp tục 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 XHCN và hội nhập quốc tế"
-----

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU, ngày 09/10/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy  thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục
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”, Ban Thương vụ Huyên
uỷ xây dựng kế hoạch thực hiên như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 6 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI) và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận
số  50-KL/TW của Ban Bí thư nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và
trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với
công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong công tác,
sản xuất và đời sống.

2- Cần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ cùng
với giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an
ninh của huyện. Từ yêu cầu đó, triển khai Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư
phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị các cấp.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng về khoa
học và công nghệ.

- UBND huyện, Mặt trận, đoàn thể huyện và  các cấp ủy cơ sở tiếp tục tổ
chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương Trung ương 6 (khóa XI), Kết
luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 14-
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NQ/TW ngày 08/01/2013 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 09/10/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này trong đội ngũ đảng viên, cán bộ,
công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12/2019 và thường xuyên
hàng năm.

2- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước về phát
triển khoa học và công nghệ.

- UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện các vấn đề sau:

+ Chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác nghiên
cứu, phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là phần mềm công
nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính cho
nhân dân và xử lý công việc ở cơ quan, đơn vị, địa phương; xem đây là một trong
những tiêu chí đánh giá chất lượng công tác quản lý điều hành của chính quyền các
cấp.

+ Thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ và các cơ quan chuyên
môn có chức năng thực hiện nhiệm vụ về khoa học và công nghệ; thực hiện đầy
đủ, cụ thể các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học
và công nghệ trên địa bàn huyện. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều
thành tích, đóng góp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3- Nâng cao năng lực ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ
tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

- UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Quan tâm đầu tư ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới để
nâng chất lượng, hiệu quả các sản phẩm lợi thế của huyện; lựa chọn và triển khai
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên một số ngành, lĩnh vực
trọng điểm của huyện như:

(1) Trên lĩnh vực nông nghiệp: Ưu tiên khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất áp dụng công nghệ cao, hữu cơ,
sinh học.
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(2) Trên lĩnh vực công nghiệp:  Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới
công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, nhất là các ngành chế
biến nông, lâm sản có lợi thế của huyện.

(3) Trên lĩnh vực giáo dục, y tế: Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và
công nghệ để nâng chất lượng giảng dạy và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các cụm công nghiệp, khu sản xuất đã được
xác định, chú trọng thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp sử dụng công nghệ
tiên tiến, gắn với bảo vệ môi trường; khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư
vào các cụm công nghiệp lĩnh vực chế biến nông sản tạo giá trị cao về sản phẩm
lợi thế của huyện; đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và
hoàn thiện hạ tầng thông tin, thống kê kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ phù
hợp với tiêu chuẩn quốc gia.

+ Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài, dự án và
ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

- UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Nghiên cứu cân đối ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc
phục vụ phát triển khoa học và công nghệ; tích cực huy động và đa dạng các nguồn
lực xã hội thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.

+ Quan tâm gửi đi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ
đang công tác tại các ngành, lĩnh vực lợi thế của huyện; đồng thời có chính sách
khuyến khích, thu hút tạo nguồn cán bộ khoa học từ sinh viên giỏi, cán bộ khoa
học – kỹ thuật, chuyên môn giỏi phục vụ phát triển khoa học và công nghệ của
huyện nhà.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ

 - UBND huyện nghiên cứu triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển các
nhóm nghiên cứu trẻ tiềm năng, các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo; có chính
sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị
hiện đại trong sản xuất các sản phẩm lợi thế của huyện, góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm.
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6- Đa dạng hóa các quan hệ hợp tác quốc tế, trong nước, trong khu vực
về khoa học và công nghệ.

- UBND huyện quan tâm thực hiện việc liên kết, hợp tác với các địa phương
trong nước, cũng như các tổ chức quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao
tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là các ngành, lĩnh vực có lợi thế của huyện;
đồng thời khuyến khích các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ cho các doanh
nghiệp hoặc thành lập các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ trong huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

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.

2- Các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị huyện và Mặt trận, các đoàn thể huyện
tổ chức phổ biến tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này.

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 cấp ủy cơ sở,
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. NỞ-50

                                                              

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 PHÓ BÍ THƯ

Võ Văn Thanh


		2019-11-14T09:53:47+0700
	Việt Nam
	Huyện ủy Hàm Thuận Bắc<HUHTBQTC1/HUHTB/TUBINHTHUAN/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!


		2019-11-14T09:54:11+0700
	Việt Nam
	Huyện ủy Hàm Thuận Bắc<HUHTBQTC1/HUHTB/TUBINHTHUAN/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!




