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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU của Huyện ủy 
 về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  

 
  

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU ngày 16/9/2019 của Huyện ủy Hữu 
Lũng về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về 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 
(sau đây gọi tắt là Kết luận số 52-KL/TW), Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây 
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Kết luận số 52-KL/TW nhằm 
tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về 
xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Thực hiện đồng bộ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã 
nêu trong Nghị quyết và Kết luận. 

 - Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, trước 
hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm thúc đẩy xây dựng, trọng dụng đội ngũ trí 
thức trong lĩnh vực được giao. 

 2. Yêu cầu 

 Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế 
hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí 
thư và Kế hoạch này, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị để tổ 
chức thực hiện có hiệu quả. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

 1. Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 
X); Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
Chương trình hành động số 20-CTr/HU, ngày 24/10/2008 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X); Kế hoạch số 83-
KH/HU, ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Kết luận số 90-
KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 7 (khoá X) gắn với Chương trình hành động số 30-CTr/HU, 
ngày 26/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 
20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
(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”; Chương trình hành động số 34-CTr/HU, ngày 06/02/2014 của 
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Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, 
đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức, vai trò, vị 
trí quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động để 
đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất 
nước, luôn đoàn kết, phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. 

3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ trí 
thức; chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030 
phù hợp với yêu cầu phát triển của huyện, gắn với triển khai xây dựng và thực hiện 
các đề án, chương trình đào tạo đội ngũ trí thức có trình độ cao; đưa công tác xây 
dựng đội ngũ trí thức vào kế hoạch hằng năm để triển khai, tổ chức thực hiện có 
hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phát 
huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thúc đẩy xây dựng, trọng 
dụng đội ngũ trí thức trong địa bàn, lĩnh vực được giao. Chú trọng thực hiện các 
biện pháp gắn đào tạo với nhu cầu của người học và đáp ứng kịp thời đòi hỏi của 
thực tiễn. Đội ngũ trí thức phải có kế hoạch tự bồi dưỡng, tự học tập, cập nhật kiến 
thức mới, tự rèn luyện về chuyên môn, lý luận chính trị, say mê nghiên cứu; đồng 
thời thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, 
rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học; tích cực đi đầu trong việc truyền bá 
những tri thức tiến bộ trong cộng đồng, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ đó vào 
sản xuất và đời sống, góp phần thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện. 

4. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực 
sáng tạo và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của huyện. Phát 
huy dân chủ trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, 
văn hóa - văn nghệ. Thường xuyên thông tin giúp đội ngũ trí thức kịp thời nắm 
vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
tình hình thực tế. Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đã ban hành; chính 
sách thu hút đối với cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao đến làm việc, 
đóng góp trí tuệ cho huyện. Chủ động nắm bắt, thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi 
dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, 
cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện 
lớp cán bộ kế cận có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

5. Đẩy mạnh khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Tận 
dụng tiềm năng, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện chế 
độ đặt hàng kết hợp chặt chẽ cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, 
sáng tác với yêu cầu thực tiễn của địa bàn, đơn vị. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
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huyện. 

 6. Chú trọng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức; hình thành các 
nhóm nghiên cứu có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển hóa kết quả khoa học 
và công nghệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức trên địa 
bàn và trí thức là người địa phương đang sống, làm việc ở trong nước và nước 
ngoài tích cực đóng góp xây dựng quê hương.  

 7. Tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác trí thức. Bố trí 
hợp lý nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực cho phát 
triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa - văn nghệ; tăng cường 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ 
sở đào tạo, trung tâm, tạo điều kiện và môi trường để đội ngũ trí thức phát huy khả 
năng sáng tạo. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ trí thức. Huy động sự tham gia của các lực lượng trong xã hội, nhất là phát 
huy vai trò của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội trong 
việc tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện căn cứ Kế hoạch 
này xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, 
đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, hiệu 
quả chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

 2. Các cơ quan, đơn vị tham mưu tiếp tục thực hiện các văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đối với 
đội ngũ trí thức, bảo đảm trọng dụng, phát huy đội ngũ trí thức gắn với việc thực 
hiện chức năng nhiệm vụ được giao.  

3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh 
những trí thức giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến. Đẩy mạnh xã hội hóa để tăng 
cường nguồn lực cho phát triển đội ngũ trí thức. 

(UBND huyện gửi kèm Văn bản này Kế hoạch số 150-KH/HU ngày 
16/9/2019 của Huyện ủy Hữu Lũng) 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU của 
Huyện ủy Hữu Lũng về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW. Yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Huyện ủy Hữu Lũng (b.c); 
 - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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