
 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                     ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC 
                           *              Hàm Thuận Bắc, ngày 18 tháng 5 năm 2021
                  Số 31-KH/HU                                        
                        

KẾ HOẠCH 
triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, 

ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “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” 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về việc tiếp tục 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”;  Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU, ngày
14/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai
quán triệt và tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ÐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 93-
KL/TW,  ngày  20/11/2020  của  Ban  Bí  thư  và  Kế  hoạch  số  15-KH/TU,  ngày
05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
các cấp, các ngành, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai
trò quan trọng của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong phát
triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống của
nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

 2. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tạo điều
kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trí tuệ của mình trong tham gia
đề xuất, hiến kế các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về vị trí, vai trò của Liên
hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của
Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị số 52-CT/TU, ngày 29/7/2010 của Ban Thường vụ
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Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 2073/CTr-UBND, ngày 09/5/2011 của UBND
tỉnh; Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 15-
KH/TU, ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng
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. Qua đó, góp
phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên trong quá trình phát triển
kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, góp phần nâng cao đời sống nhân
dân trong huyện.

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Tổ chức phối hợp thực hiện: UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận,
đoàn thể huyện và cấp ủy cơ sở.

- Thời gian hoàn thành quán triệt: Trước ngày 10/6/2021.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong triển
khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW.

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về khoa học
và công nghệ, chính sách đối với trí thức. Chú trọng tập hợp, đoàn kết và vận động
trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu cho Đảng,
Nhà nước những vấn đề quan trọng để góp phần xây dựng đất nước. Quan tâm
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho
ngũ trí thức trên địa bàn huyện; chú trọng phát triển đảng viên trong đội ngũ trí
thức và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức tham gia hoạt động phát triển
khoa học - công nghệ và các chương trình, đề án phát triển kinh tế- xã hội của địa
phương.

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện
ủy, Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị huyện và các
cấp ủy cơ sở

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. 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
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ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị,  Mặt trận, đoàn thể
huyện và các cấp ủy cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cần phát huy vai trò, nâng chất lượng
hoạt động của Ban Tư vấn Dân chủ – Pháp luật và Dân tộc – tôn giáo huyện; đồng
thời, chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động, tập
hợp đông đảo đội ngũ trí thức trên địa bàn huyện đóng góp trí tuệ của mình trong
tham gia tư vấn,  phản biện xã hội đối  với các chương trình,  dự án,  đề án,  kế
hoạch... phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Mặt trận, đoàn thể huyện và các cấp ủy cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở, Mặt trận, đoàn thể huyện triển khai quán triệt và tổ
chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, Kết luận số 93-KL/TW,
Kế hoạch số 15-KH/TU và Kế hoạch này.

2. UBND huyện ban hành kế hoạch để lãnh đạo thực hiện Kế hoạch này.

3. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực
hiện Kế hoạch này; định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện
ủy./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các Ban, Văn phòng Huyện ủy,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Mặt trận, đoàn thể huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. Nở-52

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Ung Văn Tám
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