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CHỈ THỊ
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
_______

Hơn một phần tư thế kỷ hoạt động, Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật  Việt Nam  đã có bước phát triển mạnh mẽ, được tổ chức rộng 
khắp trong cả nước với 125 hội thành viên, gồm 55 liên hiệp các hội khoa 
học và kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 70 hội, tổng hội 
ngành toàn quốc. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thu 
hút được trên 80 vạn trí thức khoa học và công nghệ, chiếm khoảng 1/3 trí 
thức hiện có của cả nước. 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương 
đến tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương đã thể hiện được tính chất 
chính trị - xã hội, đại diện cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng được 
nâng cao. 

Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã 
đạt được nhiều kết quả trên các mặt : tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo 
dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và 
xoá đói, giảm nghèo; động viên phong trào nhân dân tham gia hoạt động 
sáng tạo khoa học và công nghệ; tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài 
nước... Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  Việt Nam ngày càng có vai trò quan 
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trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức  khoa 
học và công nghệ, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định 
đường lối đổi mới của Đảng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và  Kỹ thuật Việt Nam có nhiều hình 
thức tổ chức hoạt động để tập hợp, thu hút trí thức người Việt Nam ở nước 
ngoài tham gia xây dựng, phát triển đất nước. 

Tuy nhiên,  hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam còn những khuyết điểm, yếu kém : chưa tập hợp được đông đảo 
trí thức khoa học và công nghệ, trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và 
trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; nội dung và phương thức hoạt động 
còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp; việc bảo vệ quyền và lợi  ích  hợp 
pháp của hội thành viên và hội viên của các hội thành viên chưa được quan 
tâm đúng mức.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện 
một số nội dung sau :

1- Quan điểm

1.1- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có hệ thống 
từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức 
chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có chức năng tập 
hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công 
nghệ Việt Nam trong và ngoài nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
hội thành viên và hội viên của các hội thành viên, góp phần đưa khoa học 
và công nghệ trở thành động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước.

1.2- Phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là 
trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

1.3- Thực hành dân chủ, phát huy tinh thần yêu nước, tính sáng tạo 
và tính tích cực xã hội  trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ là nội dung 
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chủ yếu của quá trình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

2- Mục tiêu

Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và  Kỹ thuật 
Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở Trung ương và 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò nòng cốt trong tập 
hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và 
công nghệ; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3- Nhiệm vụ và giải pháp

3.1- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp các  
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Củng cố, kiện toàn và thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. Thiết lập cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Trung ương và các hội thành 
viên; tăng cường mối liên kết liên ngành, liên vùng, phối hợp giữa Trung 
ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các hội thành viên.

- Thành lập liên hiệp các hội khoa học và  kỹ thuật ở những tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chưa có tổ chức này. 

-  Củng cố các  tổ  chức  hội  thành viên theo hướng nâng cao tính 
chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội, nhận 
thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên của các tổ chức thành 
viên, đặc biệt là  các hội viên trẻ. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cán bộ hoạt động hội theo một chương trình thống nhất, có tính hệ thống.
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- Nghiên cứu thành lập các loại hình tổ chức phù hợp theo quy định 
của pháp luật nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức khoa học và 
công nghệ  người Việt  Nam ở nước ngoài,  đặc biệt  trí  thức có trình độ 
chuyên môn cao tham gia xây dựng đất nước.

3.2- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp  
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước phù hợp với đối tượng trí thức. Đẩy 
mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp trí thức khoa học và công 
nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc; phát 
huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề  lớn về 
đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học 
và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức v.v...

- Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây 
dựng  đường  lối,  chủ  trương,  chính  sách  của  Đảng  và  Nhà  nước;  các 
chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đi đầu trong truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức 
phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học 
và công nghệ vào sản xuất, đời sống; nâng cao chất lượng các giải thưởng, 
hội thi sáng tạo  khoa học và công nghệ; phát hiện, tôn vinh các cá nhân 
tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

- Tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức khoa học và công nghệ 
với Đảng và Nhà nước; làm tốt vai trò điều hoà, phối hợp giữa các hội 
thành viên. 
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- Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức hợp tác về  khoa học và 
công nghệ với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và 
ngoài nước.

- Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động khoa 
học và công nghệ nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo trí thức khoa 
học và công nghệ tham gia hoạt động hội. 

3.3- Tiếp tục thể chế hoá, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản  
quy phạm pháp luật liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam

- Tiếp tục thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo tinh 
thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lần thứ bảy (khoá X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính 
sách liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nhà 
nước bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương như các tổ chức chính trị - xã hội khác; xây dựng cơ chế 
hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia các dự án, 
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm 
môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo của trí thức  khoa học và 
công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nghiên cứu, ban hành Luật Phổ biến kiến thức, Luật Hành nghề kỹ 
sư chuyên nghiệp... 

3.4- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các Hội  
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã 

5



5.ct42-ct.doc

hội khác về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

-  Các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
chính quyền các cấp bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để liên hiệp các 
hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Hoàn thiện cơ cấu,  tổ chức,  nội dung và quy chế hoạt động của 
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và  Kỹ thuật Việt Nam ở  Trung 
ương và ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đẩy mạnh xây dựng các 
tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với  Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

4- Tổ chức thực hiện

- Các ban  đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng  uỷ trực thuộc 
Trung ương, các  tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung 
ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo kịp thời 
việc thể chế hoá nội dung của Chỉ thị. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, ban cán sự  đảng các bộ, ngành có liên quan, Đảng đoàn Liên hiệp 
các  Hội  Khoa học và  Kỹ thuật Việt Nam có chương trình hành động  tổ 
chức thực hiện Chỉ thị.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, 
Ban Dân vận Trung ương và các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm 
tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị về việc thực 
hiện Chỉ thị. 
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Nơi nhận :
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,

đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ

Nông Đức Mạnh
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