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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2006/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 21 tháng 4 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU
ngày 28/3/2005 của Tỉnh ủy Bình Thuận
Ngày 28 tháng 3 năm 2005, Tỉnh ủy Bình Thuận ñã ban hành Kế hoạch số 43KH/TU về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 145 của Ban Bí thư Trung
ương về “Tiếp tục ñẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ñối với Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai ñoạn từ nay ñến năm 2010”.
ðể thực hiện tốt Kế hoạch nói trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban,
ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Hội thành viên, Hội viên tập thể
thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện các nội dung sau:
1. ðẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong cán bộ, công chức thuộc cơ
quan, ñơn vị và nhân dân ở ñịa phương nhận thức ñúng ñắn về vai trò, vị trí, nhiệm
vụ của ñội ngũ trí thức ñối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ñẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện ñại hóa tỉnh nhà.
2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thể hiện tốt vai trò, vị trí, chức
năng, nhiệm vụ của mình, là hạt nhân trung tâm ñể tập hợp, ñoàn kết ñội ngũ trí thức
trong và ngoài tỉnh thông qua các hoạt ñộng tư vấn, phản biện, giám ñịnh xã hội; tổ
chức thường xuyên hội thảo các chuyên ñề; tham gia thực hiện các ñề tài khoa học;
ñịnh kỳ tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật hằng năm; củng cố tổ chức, hoạt ñộng của
các Hội thành viên, có trách nhiệm phát triển các Hội thành viên, Hội viên tập thể
mới theo quy ñịnh của ñiều lệ Hiệp hội.
3. Các sở, ban, ngành trong tỉnh tạo ñiều kiện ñể thành lập Hội chuyên ngành
thuộc lĩnh vực sở, ngành mình quản lý, ưu tiên ñến công tác tổ chức thành lập Hội
trên các lĩnh vực: Hội bảo vệ người tiêu dùng, Hội các phòng thí nghiệm, Hội tin học,
Hội chăn nuôi, Hội thủy lợi, Hội chế biến thủ công hàng mỹ nghệ, Hội kỹ thuật cầu
ñường,...
UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phấn ñấu ở mỗi ñịa phương có
Hội Khoa học và Kỹ thuật hoạt ñộng.
4. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập
hoặc củng cố kiện toàn lại Hội ñồng Khoa học Công nghệ của cấp mình, ngành mình;

