THÀNH ỦY CẦN THƠ
*
Số 54-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Triển khai quán triệt, thực hiện Kết luận số 93-KL/TW
ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn
và đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể thành phố.
----Thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
“Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị
khóa X 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 hóa,
hiện đại hóa đất nước” (viết tắt là Kết luận số 93-KL/TW), Ban Thường vụ
Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Tổ chức tuyên truyền quán triệt Kết luận số 93-KL/TW nhằm nâng cao
hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Liên hiệp các Hội khoa học
và kỹ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
tạo sự thống nhất trong hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền,
các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân
và sự đồng thuận trong toàn xã hội.
2- Các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu,
quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chỉ thị số 42-CT/TW
ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X và nội dung Kết luận số 93-KL/TW,
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội
khoa học và kỹ thuật thành phố trong tình hình mới.
3- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân
thành phố lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố
theo chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của thành phố,
tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách liên quan đến hoạt động
của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo
nghiên cứu, xây dựng các đề án liên quan đến mô hình tổ chức, công tác
cán bộ, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, cơ chế phối hợp, đồng thời
tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội hoạt động,
nhằm tập hợp và phát huy tốt năng lực hoạt động tư vấn, phản biện
và giám định xã hội.
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4- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố
căn cứ kế hoạch của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật
Việt Nam và Công văn này tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận
số 93-KL/TW. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp
trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy
dân chủ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Liên hiệp Hội
và các tổ chức thành viên; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển
hội viên; thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học
và công nghệ, các chuyên gia giỏi, tâm huyết, chủ động tham mưu, đề xuất
cho thành phố những vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ
khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống.
5- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố phối hợp với
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội, góp phần
thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Kết luận
số 93-KL/TW.
6- Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tăng cường
phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục,
thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị
khóa X và Kết luận số 93-KL/TW; tuyên truyền về những tấm gương trí thức,
nhà khoa học điển hình, tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng
và phát triển thành phố.
7- Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện
Chỉ thị số 42-CT/TW, Kết luận số 93-KL/TW và Công văn này, định kỳ
báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
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