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CỦA B ộ CHÍ NI ỉ TRỊ
■ • _ • _VjCviệc tiếp tuc thuc hiên Nghi quyết Trung ương 7 khoá X
về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưóc"
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Tại phiên họp ngày 19-12-2013, sau khi nghe Tờ trình số 149-TTr/BTGTW,
ngày 04-11-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức ừong thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp ho á, hiện đại hoá đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị
quyết Trung ương 7) và ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận
như sau :
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1Hon 5 năm qua, việc quán triệt: và thực hiện Nghị quyêt Trung ương 7
đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả hệ thống
chính trị; việc cụ thể hoá, thể chế hoá Nghị quyết đã đạt được một số kết quả
bước đầu. Hoạt động của các hội trí thức tiếp tục có tiến bộ, nhất là trong việc
tập họp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí thức tiếp tục được
tăng cường, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số bộ,
ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương còn chậm, chưa
nghiêm và chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc thể chế hoá, cụ thể hoá Nghị quyết
còn chậm, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên Nghị quyết chưa thực
sự đi vào cuộc sống. Một số cơ ché, chính sách đối với trí thức chậm được
đổi mới để phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đội ngũ trí thức tuy có tăng về số lượng song chất lượng chưa cao; số trí thức
sáng tạo, chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học có trình độ cao còn ít, đội ngũ
trí thức kế cận hẫng hụt. Hoạt động chuyên môn (nghiên cứu, sáng tác...) của
trí thức chưa gắn kết, phù hợp với cơ chế thị trường và cũng chưa đáp ứng
được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cơ
chế hành chính quan liêu và tình trạng trì trệ, hình thức, hiệu quả hoạt động
thấp trong các tổ chức nghiên cứu khoa học, các hội trí thức chậm được
khắc phục.
•■

-KLTW90.DOC

2

2- Đe đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trong thời gian tới,
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng làm tốt một số nhiệm vụ sau :
2.1- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền
các cấp, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyét ngày càng tốt hơn.
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ trí
thức nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị
quyết, của việc xây dựng đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của
đất nước trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác
định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ
đấy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
2.2- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 cần được gắn kết
chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về phát
triến khoa học công nghệ và Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh việc cụ thể hoá, thể chế
hoá Nghị quyết Trung ương 7, 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, bảo
đảm sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường thực hiện cơ chế 5ặt hàng kết họp với
cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, sáng tác.
Khẩn trương hoàn thành các đề án còn lại về thể chế hoá, cụ thể hoá
Nghị quyết Trung ương 7 để trình Bộ Chính trị cho ý kiến : Đe án "Quy chế
tạm thời về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị" (Ban Tuyên giáo
Trung ương chủ trì chuẩn bị); Đề án "Phát triển đội ngũ trí thức đến năm
2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập
quốc tế" (Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và công nghệ chủ trì chuẩn bị).
3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát,
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Kết luận này, định kỳ
báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Nơi nhân :

T/M BÕ• CHÍNH TRI•

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ ừực thuộc Trung
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ư<
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
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