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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 
 

Số: 70/CTr-LHH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày 14  tháng  6   năm 2016 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ  

lần thứ XIII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ 

 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần 

thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Công văn số 230-CV/TU ngày 07/6/2016 của 

Thành ủy Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ 

xây dựng chương trình thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (Liên hiệp 

Hội) là tổ chức chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ 

thành phố. 

Liên hiệp Hội được thành lập tháng 5/1996 có nhiệm vụ tập hợp đoàn kết 

đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ thành phố tham gia phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

Liên hiệp Hội thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng. 

Thời gian qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân 

thành phố, sự ủng hộ của các ban, ngành, Liên hiệp Hội đã gặt hái được nhiều 

kết quả trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức, hoạt động tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội. Trong hệ thống Liên hiệp Hội hiện có 17 hội thành 

viên và 3 đơn vị trực thuộc với trên 6000 hội viên. 

Đảng đoàn, Ban thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp 

Hội thường xuyên quan tâm lãnh đạo điều phối các hoạt động, đảm bảo sự lãnh 

đạo của Đảng đối với hoạt động của Liên hiệp Hội, nhờ đó các hoạt động của 

Liên hiệp Hội có bước tiến bộ góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của thành phố. 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Quán triệt cho cán bộ viên chức, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội 

các quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố Cần 

Thơ lần thứ XIII. Đặc biệt quán triệt cho đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội về vai 

trò, vị trí của khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, coi 

đây là nội dung chủ yếu để đẩy mạnh hoạt động chuyên môn của Liên hiệp Hội. 
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Trên quan điểm nhận thức đó Đảng đoàn, Ban thường trực, Ban chấp 

hành Liên hiệp Hội chỉ đạo, điều phối đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội theo chức năng, 

nhiệm vụ của Liên hiệp Hội, đặc biệt theo quy chế đã được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt. Tập hợp đội ngũ trí thức tham gia Liên hiệp Hội, 

tập trung củng cố tổ chức các hội thành viên, đơn vị trực thuộc và văn phòng 

Liên hiệp Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

III. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP 

1. Củng cố và phát triển tổ chức các hội thành viên và đơn vị trực thuộc 

theo yêu cầu nhiệm vụ của Liên hiệp Hội. Xây dựng mối quan hệ giữa Liên hiệp 

Hội và các hội thành viên trong công tác xây dựng tổ chức, hoạt động khoa học, 

tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo tinh thần tự nguyện.  

Đảng đoàn Liên hiệp Hội tập trung chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp Hội 

theo đúng sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức 

của các hội thành viên theo đúng Điều lệ của Liên hiệp Hội. Ban thường trực 

Liên hiệp Hội xây dựng kế hoạch hoạt động cho các ban chuyên môn, hướng 

dẫn các hội thành viên trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. 

2. Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tư vấn phản 

biện và giám định xã hội phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố. 

Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ, Sở Kế hoạch và đầu tư, các cơ 

quan nghiên cứu khoa học, các viện, trường đại học, các quận, huyện thực hiện 

công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, triển khai các đề tài nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng công nghệ, theo sự hợp tác giữa Liên hiệp Hội với các đơn 

vị quản lý nhà nước và Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ. 

3. Xây dựng văn phòng Liên hiệp Hội, các ban chuyên môn của Liên hiệp 

Hội, các đơn vị trực thuộc vững mạnh về tổ chức, có đầy đủ trình độ chuyên 

môn để triển khai các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội; đặc biệt trong hoạt động tư 

vấn, phản biện và giám định xã hội và triển khai các đề tài dự án. 

4. Đẩy mạnh công tác thi đua, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên 

chức, hội viên, gắn hoạt động của Liên hiệp Hội với việc học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đảng đoàn, Ban thường trực Liên hiệp Hội, người đứng đầu các hội 

thành viên và đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai chương trình này đến 

cán bộ viên chức và hội viên, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt 

động hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên. 

2. Đảng đoàn, Ban thường trực Liên hiệp Hội giao cho văn phòng Liên 

hiệp Hội triển khai chương trình này trong nội bộ cơ quan Liên hiệp Hội, theo 

dõi việc thực hiện của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc và định kỳ báo 
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cáo 6 tháng một lần cho Liên hiệp Hội, Ban Tuyên giáo và Thường trực Thành 

ủy. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Thành ủy 

- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Sở Khoa học và công nghệ; 

- Sở Nội vụ; 

- Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ; 

- Các đ/c ủy viên Ban chấp hành; 

- Các hội thành viên và đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VP-LHH. 

TM. Ban thƣờng trực Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ 

Phó chủ tịch 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Ý Nguyện 

 


