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NGHỊ QUYẾT 
Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

  

 Thực hiện quy định của Điều lệ Liên hiệp Hội, hôm nay ngày 05 tháng 01 

năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh đã tổ chức 

Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số 

ủy viên Ban chấp hành có 24 đồng chí; có mặt 14 đồng chí; vắng mặt 06 đ/c 

(trong đó, vắng mặt không có lý do 04 đồng chí). Tham dự Hội nghị còn có đại 

diện một số Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các Hội thành viên thuộc hệ thống Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và 

đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và quyết định một số vấn đề 

về trọng tâm khác. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT 

tỉnh đã thống nhất, 

QUYẾT NGHỊ: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh chỉ, đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh; sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; sự phối hợp, 

đồng thuận của các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và tinh thần trách nhiệm 

của các đồng chí Uỷ viên BCH, Ban Thường vụ, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của 

tập thể cán bộ, CCVC, hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tiếp tục 

được đẩy mạnh và cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ 

được tỉnh giao trên các lĩnh vực: Củng cố và phát triển tổ chức với việc thành lập, 

ra mắt và đưa tổ chức Đảng đoàn đi vào hoạt động, phát triển thêm 01 Hội thành 

viên mới; duy trì và triển khai đạt kết quả đối với 06 nhiệm vụ TVPB, thực hiện 

hoàn thành 03 nhiệm vụ/đề tài/dự án KH&CN cấp bộ, ngành; tổ chức 08 hội nghị 

tập huấn truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN, huy động được đông đảo 

đội ngũ trí thức tham gia phong trào lao động sáng tạo thông qua các Cuộc thi 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Giải thưởng KH&CN Việt Nam trên địa bàn 

tỉnh. Bên cạnh đó đã quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. 

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của đơn vị còn gặp những khó khăn 

như: Biên chế, điều kiện làm việc của cán bộ, CCVC còn chưa đáp ứng được so 

với yêu cầu; một số lĩnh vực hoạt động còn chưa thực sự đạt kết quả tốt như: 

công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác phát triển hội thành viên; chất lượng 
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các sáng kiến, giải pháp tham gia các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng Sáng tạo 

KH&CN còn thấp; việc thể chế hoá văn bản của Đảng về vị trí, vai trò tổ chức 

chính trị- xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT còn chậm, chưa mang lại kết quả 

mong muốn.  

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội 

KH&KT tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

(1) Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng về chính trị, tư tưởng cho 

cán bộ, hội viên thông qua việc phổ biến, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị 

quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc 

vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

với việc thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh 

Hà Giang; tuyên truyền thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị 

quyết Đại Hội Liên hiệp Hội tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.  

(2) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Liên 

hiệp Hội tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; triển khai công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và 

rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kfy 2021-2026 theo 

Công văn số 1390/UBND-NCPC ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh; Khảo sát, xây 

dựng Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ KH&KT (tự 

chủ) trực thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. 

(3) Phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND huyện/thành phố xác định 

danh mục nhiệm vụ TVPB & GĐXH năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt, giao 

nhiệm vụ làm cơ sở để tổ chức triển khai, thực hiện. 

(4) Xây dựng và triển khai đề tài: Đánh giá thực trạng và giải pháp phát 

triển đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

(theo Danh mục nhiệm vụ số 7 trong Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 31/5/2021 

của UBND tỉnh). Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với tỉnh và các cơ quan 

ở Trung ương, các tổ chức NGOs triển khai có hiệu quả hoạt động khoa học và 

công nghệ trọng tâm vào nhân rộng các mô hình, đề tài, dự án KHCN đã triển 

khai thành công, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa KHCN vào phục vụ 

sản xuất và đời sống; tổ chức thành công Hội thảo KH&CN cấp toàn quốc: “Sáng 

tạo Khoa học Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam” do tỉnh 

Hà Giang đăng cai, tổ chức tại thành phố Hà Giang dự kiến vào tháng 8/2023.   

(5) Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn 

tỉnh lần thứ 17 năm 2023, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 năm 

2021-2023 và Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh.  

(6) Hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, ban hành “Quy chế tôn vinh trí 

thức KHCN tiêu biểu của tỉnh Hà Giang” làm cơ sở tổ chức thực hiện.   
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(7) Đẩy mạnh hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật 

phục vụ sản xuất và đời sống trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông 

qua các Hội nghị, tập huấn tại cơ sở.  

(8) Nhất trí biểu quyết thông qua kết quả nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

nhiệm kỳ 2021-2026 (đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín). 

3. Về công tác tổ chức 

- Biểu quyết (bằng phiếu kín) thông qua danh sách nhân sự giới thiệu: (i) 

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 và (ii) Rà soát, bổ sung 

quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nghị quyết được Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội 

KH&KT tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua hồi 10 giờ 30 ngày 05       

tháng 01 năm 2023. Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội 

KH&KT tỉnh lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (B/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (B/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (B/c); 

- Các Sở: KH&CN, Nội vụ ; 

- Các Hội thành viên,  

- Các đ/c UVBCH LHH; 

- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (B/c) 

- TTr. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; 

- Lưu: VT, VP LHH. 

TM. BAN CHẤP HÀNH LHH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Cao Hồng Kỳ 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-10T09:00:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cao Hồng Kỳ<chky.lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-10T14:14:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật<lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-10T14:14:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật<lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-10T14:14:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật<lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




