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TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
*
__

Số 29 -TT/TƯ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Biên Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2014

THÔNG TRI
CỦA BAN THƯỜNG v ụ TỈNH ỦY
thực hiện Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị
về viêc 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,
hiên
đai
•
• hóa đất nước” trên đia
• bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyểt số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành
Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đay mạnh
công nghiệp hỏa, hiện đại hóa đất nước”, ngày 29/12/2008 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) ban hành Ke hoạch số 98-KH/TƯ để thực hiện
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương. Thực hiện Nghị quyết của Trung
ương, trong những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh đạt kết
quả khả quan cả về chất và lượng. Nhiều tài năng trí thức được phát hiện, bồi
dưỡng, quy hoạch và bố trí đúng năng lực chuyên môn đã góp phần vận dụng
đúng đắn và sáng tạo các quan điểm, chủ ừương của Đảng, Nhà nước về đấy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào thực tế trên địa bàn tỉnh. Nhiều trí thức
đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất
lượng và hiệu quả công tác. Đội ngũ trí thức của tỉnh đã không ngừng học tập
nâng cao trình độ mọi mặt, kế thừa kinh nghiệm và phát huy những thành tựu
khoa học - công nghệ mới để ứng dụng trong lĩnh vực quản lý, sản xuất và phục
vụ đời sống đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số cấp ủy, tổ
chức đảng và các địa phương còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, đội ngũ trí thức
của tỉnh còn nhiều bất cập, số lượng trí thức còn chiếm tỷ lệ thấp, cơ cấu ngành,
nghề chưa phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh; nhiều ngành, nghề tỉnh có nhu
cầu lớn, nhưng đội ngũ trí thức chưa có số lượng tương xứng; còn thiếu đội ngũ
chuyên gia đầu ngành, những nhà khoa học giỏi. Việc tập họp, phát huy tiềm
năng đội ngũ trí thức, cũng như họat động của Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật còn hạn chế.
Để phát huy hơn nữa vai trò đội ngũ trí thức của tỉnh trong thời gian tới,
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà và đẩy mạnh thực
hiện Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị 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” (khóa X),
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện
tôt một số nhiệm vụ sau:
1- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp,
của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ trí thức trong
việc quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 29/12/2008
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết Trung ương
7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước” và các nhiệm vụ trong Ket luận số 90-KL/TW ngày
04/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI). Xác định rõ xây dựng đội ngũ trí thức, là
nhiệm quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Người
đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, định kỳ tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với
trí thức, trực tiếp kiếm tra, đánh giá và chỉ đạo việc thực hiện. Các cấp ủy đảng
rà soát, nắm chắc thực trạng trí thức trên địa bàn; xây dựng hoặc tiếp tục bo
sung kế hoạch đế phát huy, phát triến đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để toàn xã hội hiểu đúng và đề cao vai
trò của trí thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức,
nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực đã được xác định
cụ thể trong Kế hoạch số 98-KH/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội IX
Đảng bộ tỉnh.
2- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyét Trung ương 7 (khóa X), Ke
hoạch số 98-KH/TU với việc tố chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa
XI) về phát triển khoa học - công nghệ, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về
đôi mới căn bản, toàn diện giao dục và đào tạo; Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/
01/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; tiếp tục thực hiện việc cụ thê
hóa, thế chế hóa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), tăng cường thực hiện cơ
chế đặt hàng kết hợp với cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu,
sáng tác... Tô chức thực hiện việc đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ
bản của giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn
nhân lực chất lượng cao; gắn nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy; nâng
cao hiệu quả nghiên cứu khoa học công nghệ.
3- Tập trung triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ,
giải pháp có trong Kế hoạch số 155-KH/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 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 hưó'ng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tể”. Đầu tư thiết bị, công
nghệ hiện đại cho các sở, ngành, đơn vị chức năng trong lãnh đạo, quản lý;
khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư thiết bị, công
nghệ hiện đại; khuyến khích mở phòng thí nghiệm với các mô hình tư nhân
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hoặc liên kết; hỗ trợ, ưu đãi các hội trí thức thành lập các trung tâm tư vấn,
nghiên cứu, ứng dụng ở những lĩnh vực hiện tỉnh chưa có, hoặc còn thiếu. Mở
rộng hợp tác và giao lưu quốc tế trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề xã hội,
chuyên giao công nghệ, đào tạo nhân lực...; khuyến khích các doanh nghiệp,
các thành phần kinh tế thu hút các dự án hợp tác, các mô hình liên kết với nước
ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Nghiên cửu để chuyển một số dịch vụ
công từ các tố chức, cơ quan nhà nước sang cho các tổ chức chính trị - xã hội,
các tô chức xã hội nghề nghiệp đảm nhận nhằm đáp ứng yêu cầu phát triến kinh
tế - xã hội của tỉnh.
4- Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị và truyền thống yêu
nước của đội ngũ trí thức; tập trung thực hiện các giải pháp của tỉnh nhằm tạo
môi trường làm việc thực sự phát huy dân chủ và khuyến khích trí thức tự do
sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tác. Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ
và tôn vinh, đề cao trách nhiệm của trí thức, đặc biệt là chính sách đãi ngộ,
trọng dụng các văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành;
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành
viên; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức. Với mục tiêu
xây dựng tỉnh Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào
nắm 2015 và là tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2020 đòi hỏi phải lựa chọn
con đường phát triển rút ngắn, phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, tiềm
năng trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đặc biệt là
năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức.
5- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác cán bộ đối với trí thức tham gia công
tác lãnh đạo và quản lý; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của ủy ban nhân dân các cấp; quy định
rõ hơn trong việc tiến cử, đề cử, sử dụng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, luân
chuyển, thu hút, khen thưởng, tôn vinh... đối với trí thức; thường xuyên rà soát
quy hoạch, tạo điều kiện cho trí thức trẻ đạt các tiêu chuẩn về chính trị để đủ
điều kiện đề bạt vào các chức danh phù hợp.
6- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế dân chủ, đảm bảo môi trường
dân chủ trong trí thức và đối với trí thức, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho
trí thức học tập, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức hoạt động nghề nghiệp. Đội
ngũ trí thức tiếp tục phát huy vai trò năng động, sáng tạo; tích cực học tập, nâng
cao nhận thức tư tưởng chính trị, tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ đế ngày
càng vươn lên thực sự trở thành nhân tố nòng cốt tham gia xây dựng và phát
triển tính Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội; có nhiều sáng tác,
chương trình, công trình, đề tài nghiên cứu gắn liền với các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung nghiên cứu và triển khai các đề tài,
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dự án nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi, phát động
phong trào thi đua hiến kế, sáng tác, sáng tạo, phát minh... tạo điều kiện cho trí
thức tham gia phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động hằng năm.
7Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng kế
hoạch tăng cường công tác củng cố, kiện toàn tố chức bộ máy, đôi mợi nội
dung, phương thức vả nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội và các
hội thành viên, thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội;
tập hợp, đoàn kết rộng rãi trí thức vào tổ chức hội. Thường xuyên to chức hội
thảo khoa học về các nội dung có liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ trí
thức; tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến tri thức khoa học - công nghệ
cho người dân.
Thông tri này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện. Các cấp ủy, tổ
chức đảng triển ỉchai quán triệt, thực hiện nghiêm Thông tri của Ban Thưòng vụ
Tỉnh ủy, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy). Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng úy ban nhân
dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiếm tra việc thực
hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhân:
- Các đ/c TUV
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh
- Các BCS, đảng đoàn, Tỉnh đoàn
- Các ban đảng Tỉnh ủy
- CP.VPTU- C3, V, T, c
-Lưu VPTU

Đồng kính gửi:
- Ban Bí thư Trung ương 0 ả n 2
- Văn phòng Trung ương Đảng
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