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* 

, Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019 
Số 52-KL/TW 

KÉT LUẬN 
CỦA BAN BÍ*THƯ 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung U'0'ng 7 khoá X 
về xây dụng đội ngũ trí thức trong thòi kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

Vừa qua, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương trình Đề án tổng 
kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ 
trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (sau 
đây gọi tắt là Nghị quyết) và ý kiến các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết 
luận như sau: 

1. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, đã đạt được kết quả quan trọng. 
Đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp 
xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó giừa Đảng với trí 
thức ngày càng được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền 
tảng liên minh công - nông - trí tiếp tục được củng cố vững chắc. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết còn nhiều hạn chế, bất cập, 

Nhiều nội dung của Nghị quyết chậm được cụ thể hoá, thể chế hoá việc tổ 
chức thực hiện còn thiếu đồng bộ, ít đột phá. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 
đối với đội ngũ trí thức chậm đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển. Đội ngũ trí 
thức sáng tạo, chuyên gia đầu ngành còn thiếu nghiêm trọng, đội ngũ kế cận 
hẫng hụt. Bộ phận trí thức người Việt Nam ở nước ngoài chưa được quan tâm 
phát huy đúng mức. Cơ chế hành chính quan liêu và tình trạng trì trệ, hình 
thức, hiệu quả hoạt động thấp trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nghiên 
cứu khoa học, các hội trí thức chậm được khắc phục. 

2. Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập, tiếp 
tục thực hiện tốt Nghị quyết, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, 
chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp sau: 
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2.1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức 
thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải 
pháp đã nêu trong Nghị quyết; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, 
trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm thúc đẩy xây dựng, trọng dụng 
đội ngũ trí thức trong địa bàn, lĩnh vực được giao. 

2.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng 

dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức. Phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp 

sáng tạo và trách nhiệm của trí thức đối với xã hội. Tận dụng tiềm năng, cơ 

hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh hình thành hạ tầng 

tri thức hỗ trợ thúc đẩy sáng tạo và truyền bá tri thức. Đối mới công tác đánh 

giá, xét duyệt các chức danh khoa học và các danh hiệu tôn vinh trí thức. Tôn 

trọng và phát huy tính tự chủ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu, 

sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức. 

Khuyến khích thúc đẩy, tạo điều kiện hoạt động nghiên cứu và triển khai 

công nghệ trong khu vực doanh nghiệp; gắn đào tạo đại học và sau đại học 

với nghiên cứu phục vụ sản xuất kinh doanh. 

2.3. Nhà nước ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, 

môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức. Tăng cường huy động 

và đa dạng hoá các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ, thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các cơ sở 

nghiên cứu, đào tạo phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. 

2.4. Kiện toàn, tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 

các liên hiệp hội, hội trí thức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 

của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới. Tăng cường sinh hoạt tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách 

nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, sinh viên. Xây dựng quy 

định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động 

khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá và văn nghệ. Nâng cao 

hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức của các hội trí thức. 
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2.5. Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai 
đoạn 2021 - 2030. Có chính sách khuyến khích cán bộ khoa học, trí thức học 
tập, làm việc tại các tổ chức quốc tế, cơ sở nghiên cứu khoa học, trường đại 
học, doanh nghiệp ở nước ngoài. Triển khai các chương trình cụ thể để thu 
hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt 
Nam ở nước ngoài. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt 
Nghị quyết và Kết luận này. 

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện luật 
pháp có liên quan để thể chế hoá Nghị quyết và Kết luận này. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống 
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030 và bảo đảm ngân sách theo 
quy định. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, xây dựng Quy định về phát 
huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và 
công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá và văn nghệ; chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, định kỳ sơ kết, 
tổng kết và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình thực hiện Nghị quyết 
và Kết luận này. 

Nơi nhân: 
- 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 BAN BÍ THƯ 

Trần Quốc Vương 




