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ĐỀ ÁN 
Kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  

thành phố Cần Thơ; xác định cơ chế phối hợp của Liên hiệp các Hội  

Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ với các Hội thành viên 

 

I. Sự cần thiết 

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

Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ 

thành phố, có nhiệm vụ tập hợp đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo của 

đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; các Hội thành viên, hội viên phục vụ sự 

nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri 

thức, vì sự phát triển bền vững của thành phố, góp phần bảo vệ tổ quốc và thực 

hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. 

Được thành lập từ năm 1996, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên luôn 

bám sát chức năng nhiệm vụ, tập hợp đoàn kết trí thức, hội viên tham gia nghiên 

cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đào tạo phổ biến kiến thức, 

phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo… đạt kết quả tốt. 

Tuy nhiên trong thời gian qua, hoạt động của Liên hiệp Hội còn lúng túng về nội 

dung và phương thức, tổ chức bộ máy chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, cơ 

chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên chưa rõ ràng 

và cụ thể, do đó kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên chưa 

tương xứng với tiềm năng hiện có. 

Từ thực tế đó, cần thiết phải có Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên 

hiệp Hội để tạo cơ sở cho Liên hiệp Hội và các Hội thành viên hoạt động tốt 

hơn. 

II. Khái quát thực trạng tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Cần Thơ 

1. Về tổ chức bộ máy (nhiệm kỳ 2006-2010) 

* Liên hiệp Hội Cần Thơ hoạt động tuân thủ Điều lệ đã được Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt. Đến nay Liên hiệp Hội có 19 Hội thành viên và 2 tổ 

chức trực thuộc với trên 12 ngàn hội viên với tổ chức bộ máy như sau: 

 a/ Đại hội đại biểu: gồm đại diện các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc, 

cán bộ khoa học các viện, trường đại học đóng trên điạ bàn thành phố và của 

thành phố Cần Thơ 

 b/ Ban chấp hành: gồm 45 thành viên 

 c/ Ban thường vụ (Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, 

Tổng thư ký và các ủy viên): 15 thành viên 
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 d/ Ủy ban kiểm tra: 5 thành viên 

 đ/ Thường trực Liên hiệp Hội: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký (phụ 

trách văn phòng) 

 e/ Văn phòng Liên hiệp Hội: gồm Phó văn phòng phụ trách Kế toán, nhân 

viên văn thư kiêm thủ quỹ 

Sau khi có Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân thành phố và Sở 

Nội vụ giao cho Liên hiệp Hội 4 biên chế viên chức và 1 Chủ tịch kiêm nhiệm, 2 

Phó chủ tịch, Tổng thư ký chuyên trách hưởng thù lao theo Quyết định 30 của 

Thủ tướng Chính phủ. Như vậy Liên hiệp Hội hiện có 4 viên chức và 4 lãnh đạo 

chuyên trách (trong đó Chủ tịch là kiêm nhiệm) còn 1 định biên viên chức chưa 

tuyển dụng.  

2. Hoạt động của Liên hiệp Hội Cần Thơ 

- Tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các Hội thành 

viên, hội viên tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần 

xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, chính 

sánh của Đảng, các dự án luật, chiến lượt quy hoạch, các chương trình kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

Liên hiệp Hội phối hợp với Ban tuyên giáo, Sở Khoa học công nghệ, Mặt 

trận Tổ quốc thành phố tham mưu cho Ban thường vụ thành ủy ban hành một số 

Nghị quyết về công tác trí thức, Thông tri 01 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 42 của 

Bộ Chính trị; phối hợp với Sở Khoa học công nghệ, Sở Nội vụ tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về hoạt động tư vấn phản biện 

giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên. 

Thực hiện vai trò phản biện Liên hiệp Hội tổ chức nhiều cuộc Hội nghị 

đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XI của Thành ủy. Phối hợp với Sở Khoa 

học công nghệ thành phố tổ chức thành công 5 cuộc Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

thành phố. 

Hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội đã đi vào trọng tâm phục vụ 

có hiệu quả kinh tế xã hội của thành phố. Chất lượng tổ chức của Liên hiệp Hội 

và các Hội thành viên được nâng lên, các Hội thành viên có sự đổi mới về tổ 

chức, hoạt động có kết quả hơn so với nhiệm kỳ trước. 

- Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế: chất lượng hoạt 

động chưa cao do chưa có cơ chế phù hợp. Hoạt động tư vấn phản biện và giám 

định xã hội chưa nhiều nhất là đối với các Hội thành viên. 

- Nguyên nhân: Đạt được thành tựu trên là nhờ Ban chấp hành, Ban 

thường vụ, thường trực Liên hiệp Hội các Hội thành viên đoàn kết; sự quan tâm 

lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố sự phối hợp của các 

sở, ban ngành đoàn thể thành phố. Những hạn chế trên chủ yếu do thiếu cơ chế 

phù hợp cho các Hội thành viên hoạt động. Kinh phí nghiên cứu khoa học không 
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có; kinh phí phục vụ cho hoạt động do Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ chỉ 

đáp ứng được chi lương và chi hoạt động thường xuyên. 

III. Phương hướng xây dựng tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội Cần Thơ năm 

2012-2016 

1. Cơ sở pháp lý 

- Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01-

TT/TU ngày 18/5/2010 của Ban thường vụ thành ủy Cần Thơ hướng dẫn thực 

hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu 

quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Công văn số 327/BNV-TCPCP ngày 19/1/2012 của Bộ Nội vụ về việc 

thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội. 

- Văn bản số 514/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về 

việc thực hiện Công văn số 327/BNV-TCPCP của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển 

khai đề án kiện toàn tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. 

- Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 14/1/2011 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ về việc xác định Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. 

2. Mục đích yêu cầu 

- Mục đích 

Xây dựng Liên hiệp Hội Cần Thơ thành tổ chức chính trị - xã hội vững 

mạnh giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của 

đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, các Hội viên, Hội thành viên, đưa khoa học 

công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ. 

- Yêu cầu 

- Xác định Liên hiệp Hội Cần Thơ là tổ chức chính trị - xã hội do Thành 

ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo. Liên hiệp Hội Cần Thơ có vai 

trò, vị trí chức năng là tập hợp đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức 

khoa học và công nghệ, điều hòa phối hợp hoạt động của các Hội thành viên, đại 

diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các Hội thành viên, hội viên. 

- Tiếp tục củng cố kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội và 

các tổ chức Hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả 

hoạt động. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội 

và các Hội thành viên. 

- Xây dựng Đảng đoàn vững mạnh để lãnh đạo xây dựng Liên hiệp Hội 

theo tinh thần Thông tri số 01 của Ban thường vụ thành ủy. 

3. Phương án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội Cần Thơ 
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a/ Tổ chức bộ máy 

 - Đại hội đại biểu 

 - Ban chấp hành: 26 thành viên 

 - Ban kiểm tra: 3 thành viên 

 - Ban thường vụ (Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra, Tổng 

thư ký và các ủy viên): 10 thành viên 

 - Ban thường trực Liên hiệp Hội: Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và Tổng thư ký 

chuyên trách 

 - Tổ chức tham mưu giúp việc gồm: 

  + Văn phòng 

 + Ban thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên 

 + Ban khoa học, công nghệ và tư vấn phản biện 

b/ Biên chế hoạt động của bộ máy: 10 định biên 

 - 1 Chủ tịch phụ trách chung 

 - 1 Phó chủ tịch thường trực chuyên trách 

 - 1 Phó chủ tịch chuyên trách phụ trách các Hội thành viên 

 - 1 Tổng thư ký chuyên trách phụ trách văn phòng và các hoạt động theo 

chức năng 

 - 1 Phó chủ tịch kiêm nhiệm phụ trách Ban thông tin và phổ biến kiến 

thức 

 - 1 Phó chủ tịch kiêm nhiệm phụ trách Ban khoa học công nghệ và tư vấn 

phản biện 

 - Văn phòng:  

  + 1 văn thư hành chính kiêm thủ quỹ 

  + 1 kế toán 

 - Ban thông tin phổ biến kiến thức và Hội thi 

  + 1 cán bộ chuyên môn cho công tác tổ chức Hội thi 

  + 1 cán bộ chuyên môn công tác thông tin và phổ biến kiến thức 

 - Ban khoa học công nghệ và tư vấn phản biện 

  + 1 cán bộ chuyên môn công tác khoa học và công nghệ quản lý hồ 

sơ đề án nghiên cứu khoa học, tổ chức phối hợp với các Hội thành viên tổ chức 

các hội thảo khoa học 
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  + 1 cán bộ chuyên môn công tác tư vấn phản biện quan hệ các sở 

liên quan tham mưu cho lãnh đạo đề xuất với UBND thành phố các đề án cần tư 

vấn, xây dựng hợp đồng tư vấn phản biện. 

4. Kinh phí hoạt động 

Năm 2011, Liên hiệp Hội được Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ tài 

chính 275.920.000 đồng với cơ cấu chi: lương thù lao 101.372.077 đồng; chi 

hoạt động 173.320.838 đồng. 

Từ cơ cấu chi cho thấy kinh phí được hỗ trợ chủ yếu là chi duy trì bộ máy, 

kinh phí cho nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện xã hội, thông tin truyền 

thông, phổ biến kiến thức, hội thảo khoa học không được hỗ trợ. 

Từ các căn cứ dưới đây, hàng năm Liên hiệp Hội Cần Thơ căn cứ nhiệm 

vụ chuyên môn được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt lập dự toán chi gởi 

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố giao dự toán 

kinh phí thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách địa phương.  

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X; 

Thông tri số 01 ngày 18/5/2010 của Ban thường vụ thành ủy Cần Thơ; Đề án 

kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung 

ương và tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương – xác định cơ chế phối hợp giữa 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các Hội thành viên ngày 

26/10/2011 của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã được Ban Bí thư đồng ý theo 

Công văn số 2205-CV/VPTW ngày 20/12/2011 của văn phòng Trung ương 

Đảng. Các văn bản trên đều xác định Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội.  

IV. Thực hiện nguyên tắc phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội Cần Thơ 

và các Hội thành viên 

Để giữ vai trò nòng cốt, tập hợp đoàn kết, phát huy sáng tạo của các Hội 

thành viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ thành phố, Liên hiệp Hội Cần 

Thơ xây dựng quy chế phối hợp các Hội thành viên nhằm: 

- Thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức Hội thành viên và thực hiện tốt 

Điều lệ của Liên hiệp Hội Cần Thơ 

- Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước 

- Phối hợp triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Liên 

hiệp Hội Cần Thơ, Điều lệ của các tổ chức Hội thành viên, các Nghị quyết của 

Ban chấp hành Liên hiệp Hội 

- Nâng cao công tác phát triển hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

chính đáng của hội viên, phối hợp giải quyết khó khăn trong hoạt động giữa 

Liên hiệp Hội và các tổ chức Hội thành viên. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nội vụ 
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Nghiên cứu xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao biên chế 

theo vị trí việc làm và phê duyệt Điều lệ đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật thành phố Cần Thơ. 

2. Sở tài chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí theo số biên chế 

được giao; bảo đảm kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao và các điều 

kiện hoạt động cho Liên hiệp Hội như các tổ chức chính trị - xã hội khác theo 

Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Sở khoa học và công nghệ 

Phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong tập hợp lực lượng 

trí thức, cán bộ khoa học và công nghệ thực hiện chương trình phát triển khoa 

học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố.  

d. Liên hiệp Hội Cần Thơ 

 - Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện Đề án. 

 - Xây dựng cơ chế phối hợp công tác giữa Liên hiệp Hội và các tổ chức 

Hội thành viên. 

 - Sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 phù hợp với Chỉ thị 42 và Thông 

tri 01-TT/TU của Thành ủy và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và đề nghị Sở Nội 

vụ xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Điều lệ theo quy 

định. 

e. Thời gian thực hiện: 

Năm 2012-2016: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 

giao biên chế cấp kinh phí và phê duyệt Điều lệ đối với Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (có văn bản riêng). 

TM. Ban chấp hành Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ 

Chủ tịch 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Bảo Vệ 

 

 


