
1 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 

Phần I. Quy chế, Nội quy Đại hội, Hƣớng dẫn sinh hoạt của đại biểu Trang 

     1. Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

2 

     2. Nội quy Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần 

thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

4 

     3. Hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

5 

Phần II. Văn kiện Đại hội  

     1. Chương trình Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

6 

     2. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022); mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

8 

     3. Phụ lục 1: Danh sách các hội thành viên, thành viên liên kết. 29 

4. Phụ lục 2: Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động nổi bật của các hội thành viên, 

thành viên liên kết 

    30 

  5. Báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2017-2022).     52 

  6. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác kiểm tra nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

58 

  7. Quy chế tổ chức và hoạt động khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.     62 

     8. Đ  án nh n sự Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra và các chức 

danh chủ ch t của Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Có Danh sách trích 

ngang kèm theo). 

73 

     9. Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

88 

Phần III. Tham luận  

     1. Công tác khuyến học, khuyến tài góp phần n ng cao d n trí, bồi dưỡng nh n 

tài (Hội Khuyến học tỉnh). 

90 

     2. N ng cao chất lượng tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo (Ban Tổ chức Hội thi Sáng 

tạo kỹ thuật thị xã Bình Long). 

93 

     3. Kinh nghiệm trong công tác ph i hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với 

Liên hiệp Hội trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh (Sở Khoa 

học và Công nghệ). 

96 

     4. Đ  xuất giải pháp n ng cao chất lượng công tác ph i hợp giữa tổ chức khoa 

học công nghệ với Liên hiệp Hội Bình Phước trong hoạt động thông tin phổ biến 

kiến thức, tư vấn phản biện (Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm 

Khoa học và công nghệ Việt Nam). 

100 

   



2 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

Của Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Bình Phƣớc Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2022-2027 

 

I. Các quy định đối với bộ phận điều hành Đại hội và đại biểu chính thức 

1. Đoàn Chủ tịch 

Đoàn Chủ tịch Đại hội do Ban Thư ng vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh 

Bình Phước (LHH) Nhiệm kỳ III (2017-2022) giới thiệu và Đại hội bầu bằng biểu 

quyết giơ tay. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ: 

- Đi u hành Đại hội theo chương trình làm việc và Quy chế đã được Đại hội 

thông qua. 

- Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đ  v  nội dung văn kiện, 

đ  án nh n sự. 

- Quyết định một s  vấn đ  có liên quan đến Đại hội. 

- Triệu tập phiên họp Ban Chấp hành LHH lần thứ nhất Nhiệm kỳ IV (2022-

2027) để bầu Ban Thư ng vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ban 

Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra. 

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa s . Các 

kết luận của Đoàn Chủ tịch đ u được ghi thành văn bản. 

2. Đoàn Thƣ ký 

Thư ký Đoàn Đại hội do Ban Thư ng vụ LHH Nhiệm kỳ III (2017-2022) giới 

thiệu, Đại hội bầu bằng biểu quyết giơ tay. 

Thư ký đoàn có nhiệm vụ 

- Ghi biên bản Đại hội, tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội. 

- Tiếp nhận, đăng ký tham luận, ý kiến phát biểu, thư chúc mừng từ các đơn 

vị, cá nh n gửi đến Đại hội để báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

- Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội. 

- Cung cấp thông tin, tư liệu của Đại hội để thông tin tuyên truy n v  Đại hội 

cho các cơ quan báo, đài, đơn vị khác theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

3. Ban Thẩm tra tƣ cách đại biểu:  

Do Ban Thư ng vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Nhiệm kỳ III (2017-2022) 

giới thiệu, Đại hội bầu bằng biểu quyết giơ tay. 

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ: 

- Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu và các nguyên tắc bầu cử để xem xét tư cách 

đại biểu. Tổng hợp, ph n tích, lập báo cáo tình hình cơ cấu, chất lượng Đại biểu để 

trình Đại hội. 

- Tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, t  cáo v  tư cách đại biểu (nếu 

có).  

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2027 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bình Phước, ngày 15 tháng 12 năm 2022 
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4. Quyền hạn, trách nhiệm đại biểu chính thức của Đại hội 

a. Đại biểu chính thức của Đại hội bao gồm: 

- Các đại biểu đương nhiên là các Ủy viên Ban Chấp hành LHH Nhiệm kỳ III 

(2017-2022). 

- Các đại biểu do các Hội thành viên, Thành viên liên kết và đơn vị trực thuộc 

đ  cử. 

- Các đại biểu do Ban Thư ng vụ LHH Nhiệm kỳ III chỉ định. 

b. Các đại biểu chính thức của Đại hội có quyền và trách nhiệm sau đây: 

- Tham gia đầy đủ các nội dung chương trình của Đại hội. 

- Thực hiện t t các quy định của Đại hội gồm: 

+ Bảo đảm gi  giấc làm việc của Đại hội và các nghi lễ do Đại hội quy định 

(trang phục, phù hiệu…) 

+ Tắt hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng, không làm việc riêng, không hút 

thu c lá trong hội trư ng. 

5. Phát biểu trong Đại hội 

- Đại biểu mu n phát biểu ý kiến tại Đại hội thì đăng ký với Ban Thư ký Đại 

hội, đại biểu chỉ được phát biểu ý kiến khi có sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

- Mỗi lần phát biểu không quá 5 phút. 

II. Bầu cử Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

1. Ban Bầu cử 

Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội bầu bằng biểu 

quyết giơ tay. 

Ban bầu cử có nhiệm vụ: 

- Giới thiệu các hình thức bầu cử để Đại hội xem xét, quyết định. 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử. 

Trường hợp bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín 

- Chuẩn bị phiếu bầu (danh sách ghi trong phiếu xếp theo vần a, b, c …)  

- Bảo đảm hòm phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản và công b  kết quả bầu cử 

trước Đại hội. 

- Nộp phiếu bầu cử, biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Trường hợp bầu bằng hình thức giơ tay: 

- Đại hội biểu quyết bằng giơ thẻ. 

- Đoàn Chủ tịch đi u hành bầu cử. 

2. Bầu cử 

- Đoàn Chủ tịch trình Đại hội danh sách dự kiến Ban Chấp hành Nhiệm kỳ IV 

(2022-2027). 

- Trong quá trình thảo luận các đại biểu cho ý kiến v  danh sách đ  cử vào 

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

- Sau khi th ng nhất danh sách các đại biểu thông qua phương thức bỏ phiếu. 

 

 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NỘI QUY 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phƣớc 

Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2022-2027 
 

- Căn cứ Đi u lệ Liên hiệp hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

- Căn cứ Kết luận s  438-KL/TU ngày 29/8/2022 của Thư ng trực Tỉnh ủy 

Bình Phước, Công văn s  328-CV/BCS ngày 07/9/2022 của Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh Bình Phước v  việc thực hiện tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước x y dựng Nội quy 

Đại hội như sau: 

I. THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI: 

Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được tiến hành trong th i 

gian 02 ngày: 

- Phiên nội bộ: Từ 13h30 đến 17h00 phút, Thứ Tư, ngày 28/12/2022. 

- Phiên công khai: Từ 07h30 đến 11h00 phút, Thứ Năm, ngày 29/12/2022. 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI 

1. Đại biểu dự Đại hội có mặt trước 15 phút, bảo đảm trang phục theo quy định 

của Đại hội (nam: áo Sơ mi trắng, quần màu sẫm, thắt caravat, nữ: mặc bộ áo dài 

truy n th ng). Đại biểu phải đeo thẻ Đại hội trong su t th i gian diễn ra Đại hội. 

Đại biểu ngồi đúng nơi quy định, thực hiện nghiêm túc th i gian, chương trình, 

nội quy làm việc của Đại hội, nêu cao ý thức, tổ chức kỷ luật, trách nhiệm; tập trung 

trí tuệ, trật tự lắng nghe và tham gia đóng góp ý kiến cho Đại hội, các ý kiến phải 

chuẩn bị trước bằng văn bản, tập trung vào nội dung mà Đoàn Chủ tịch Đại hội đã gợi 

ý. 

Đại biểu khi có ý kiến cần phát biểu ngắn gọn, rõ ràng.  

Trong th i gian Đại hội điện thoại để chế độ im lặng hoặc tắt máy. 

2. Trong Đại hội thảo luận do Đoàn Chủ tịch đi u hành, các Đại biểu phát biểu 

đăng ký với Thư ký Đại hội hoặc giơ thẻ, th i gian phát biểu t i đa cho 01 đại biểu là 

5 phút. 

3. Th i gian Đại hội, đại biểu không được giải quyết chuyện riêng, trừ trư ng 

hợp đặc biệt phải xin phép Đoàn Chủ tịch. 

4. Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại hội thông 

qua. 

Đại hội yêu cầu Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Đại hội.  

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
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HƢỚNG DẪN SINH HOẠT 

CỦA ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT TỈNH BÌNH PHƢỚC 

LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2027 
 

1. Thời gian, địa điểm làm việc của Đại hội 

a) Đại hội làm việc trong 02 ngày: 

- Chiều ngày 28/12/2022: Đại hội phiên nội bộ. 

- Sáng ngày 29/12/2022: Đại hội phiên công khai. 

b) Th i gian làm việc của các phiên họp tại Đại hội: 

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00. 

- Buổi chi u: Từ 13h30 đến 17h00. 

c) Địa điểm làm việc:  

- Hội trư ng Lầu 8 Trư ng Chính trị tỉnh Bình Phước 

- Địa chỉ: 68 Trư ng Chinh, Phư ng T n Phú, thành ph  Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

2. Việc ăn, ở, đi lại đối với đại biểu ở xa 

- Các đại biểu ở xa, Ban Tổ chức Đại hội b  trí nơi ở tại Trung t m Hội nghị 

Trư ng Chính trị tỉnh. 

- Việc đi lại từ nơi ở đến nơi Đại hội do đại biểu tự túc. 

- Trong th i gian diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội b  trí bữa ăn cu i gi  

chi u ngày 28/12/2022, bữa ăn trưa ngày 29/12/2022 cho toàn thể đại biểu dự Đại hội. 

Riêng đại biểu ở xa nghỉ tại Trung t m Hội nghị Trư ng Chính trị tỉnh Ban Tổ chức 

b  trí bữa ăn sáng vào lúc 06 gi  30 phút. 

Địa điểm: tại tầng trệt của Hội trư ng lầu 8 Trư ng Chính trị tỉnh. 

3. Số điện thoại khi cần hỗ trợ 

Đại biểu vui lòng liên hệ: 

- Bà Phí Thị Nhung, Chánh Văn phòng LHH. S  điện thoại: 0919.468.218 

- Bà Hoàng Thị Thắm, Kế toán LHH. S  điện thoại 0962.110.765 

Trên đ y là nội dung Hướng dẫn sinh hoạt đại biểu khi tham dự Đại hội đại 

biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, Nhiệm kỳ 

2022-2027.                            

       BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2027 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bình Phước, ngày 15 tháng 12 năm 2022 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH  

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phƣớc  

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 

 

Thời gian STT Nội dung 

I. Phiên Nội bộ (Ngày làm việc thứ nhất: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, ngày 28/12/2022) 

 

13 gi  30 

phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 gi  

01 - Đón tiếp đại biểu, b  trí vị trí các đoàn, phát tài liệu. 

02 - Tuyên b  lý do, giới thiệu đại biểu. 

03 
- Thông qua chương trình làm việc, Quy chế, Nội quy đại hội, Hướng dẫn 

sinh hoạt của đại biểu. 

04 - Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. 

05 - Báo cáo tình hình đại biểu. 

06 
- Báo cáo tổng kết hoạt động Nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

07 
- Báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2017-

2022). 

08 
- Báo cáo Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

09 

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp các hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Bình Phước Nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp công tác kiểm tra Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

10 

- Báo cáo tham luận: 

+ Tham luận “Công tác khuyến học, khuyến tài góp phần n ng cao d n 

trí, bồi dưỡng nh n tài” (Hội Khuyến học tỉnh); 

+ Tham luận “N ng cao chất lượng tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo” (Ban 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thị xã Bình Long); 

11 - Thảo luận các văn kiện. 

12 
- Báo cáo Đ  án nh n sự Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và 

Kỹ thuật Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

13 
- Thảo luận và biểu quyết s  lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Nhiệm kỳ IV; 

thông qua danh sách đ  cử. 

14 - Bầu Ban kiểm phiếu. 

15 - Bầu Ban chấp hành Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

16 - Công b  kết quả bầu cử Ban Chấp hành Nhiệm kỳ IV (2022-2027) 

17 - Giải lao. 

18 

- Ban Chấp hành Nhiệm kỳ IV họp phiên thứ nhất bầu Ban Thư ng vụ, 

Ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng Ban 

Kiểm tra. 

DỰ THẢO  
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Thời gian STT Nội dung 

19 
- Công b  kết quả bầu cử Ban Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra và các chức 

danh chủ ch t Liên hiệp hội. 

20 
- Kết thúc phiên nội bộ và thông báo chương trình đại hội phiên công 

khai. 

III. Phiên Công khai (Ngày làm việc thứ hai: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 50 phút ngày 

29/12/2022) 

7 gi  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu. 

02 - Văn nghệ chào mừng Đại hội. 

03 - Chào c  (Qu c ca). 

04 - Tuyên b  lý do, giới thiệu đại biểu. 

05 
- Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất: 

- M i Đoàn chủ tịch - Đoàn thư ký lên làm việc. 

06 - Ban Thẩm tra Tư cách đại biểu báo cáo tình hình đại biểu. 

07 - Diễn văn Khai mạc Đại hội. 

08 - Đoàn Đại biểu trí thức trẻ chúc mừng Đại hội. 

09 

- Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Nhiệm kỳ III (2017-2022), phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

- Chiếu phóng sự v  những hoạt động nổi bật của Liên hiệp các hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh trong Nhiệm kỳ III, 2017-2022. 

10 
- Phát biểu của lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam. 

- Liên hiệp hội Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

11 
- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Bình Phước;  

- Lãnh đạo tỉnh trao tặng bức trướng cho Liên hiệp hội. 

12 

- Báo cáo tham luận: 

+ Tham luận “Kinh nghiệm trong công tác ph i hợp giữa Sở Khoa học và 

Công nghệ với Liên hiệp Hội trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ của tỉnh” (Sở Khoa học và Công nghệ); 

+  Tham luận “Đ  xuất giải pháp n ng cao chất lượng công tác ph i hợp 

giữa tổ chức khoa học công nghệ với Liên hiệp Hội Bình Phước trong 

hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện” (Viện Khoa 

học vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam); 

13 - Giải lao. 

14 - Ban Chấp hành Nhiệm kỳ III tuyên b  hết nhiệm kỳ. 

15 - Công b  kết quả bầu cử. 

16 
- Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ và Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ IV (2022-

2027) ra mắt Đại hội. 

17 

- Khen thưởng: 

+ Trao tặng Kỷ niệm chương của Liên hiệp hội Việt Nam; 

+ Trao tặng Bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam;  

+ Trao tặng Giấy khen của Liên hiệp hội Bình Phước. 

18 
- Tri  n nguyên lãnh đạo Liên hiệp hội qua các th i kỳ và các Ủy viên 

Ban Chấp hành khóa III không tái cử. 

19 - Thông qua Nghị quyết của Đại hội. 

20 - Diễn văn Bế mạc. 

21 - Chào c . (Qu c ca). 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

CỘNG HÕA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S :         /BC-LHH  Bình Phước, ngày        tháng        năm 2022 

 

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III  2017-2022);  

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ IV  2022-2027) 

 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần 

thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra trong th i điểm Đảng bộ, chính quy n và nh n 

d n tỉnh Bình Phước đang ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn qu c lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và 

Tầm nhìn chiến lược của tỉnh. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Bình 

Phước đang cùng toàn Đảng, toàn d n, toàn qu n nỗ lực vượt qua thách thức do tác 

động của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và những diễn biến khó lư ng của tình 

hình thế giới; tranh thủ th i cơ, phát huy thuận lợi để phấn đấu thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc. 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật nhiệm kỳ IV (2022-

2027) được tiến hành với phương ch m “Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Phát triển”. 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp 

các hội Khoa học và Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017-2022), kiểm điểm hoạt động của 

Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017-2022); 

xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ IV (2022-2027) theo hướng tiếp tục 

đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng đổi mới sáng tạo, n ng cao 

tính chuyên nghiệp, góp phần tích cực vào sự nghiệp x y dựng và phát triển tỉnh Bình 

Phước b n vững, giàu đẹp, văn minh. 

Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) báo cáo tổng 

kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) và đ  ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III  2017-2022) 

I. Những kết quả đạt đƣợc 

1. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức 

Nhiệm kỳ III (2017-2022), công tác x y dựng và phát triển tổ chức của LHH 

Bình Phước tiếp tục được quan t m trong b i cảnh cả nước thực hiện tinh giản biên 

chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy. Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III (2017-

2022) gồm 25 Ủy viên là đại diện lãnh đạo của hội thành viên, thành viên liên kết, 

đơn vị trực thuộc và một s  sở, ban, ngành trong tỉnh. Ban Thư ng vụ có 09 Ủy viên; 

Ban Kiểm tra có 03 Ủy viên. Các tổ chức do Đại hội bầu ra đảm bảo v  cơ cấu, s  

lượng, chất lượng, tiêu chuẩn; đủ năng lực lãnh đạo Liên hiệp hội hoàn thành t t 

nhiệm vụ được giao.  

DỰ THẢO  
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Thực hiện Chỉ thị s  42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; được sự 

quan t m của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đầu nhiệm kỳ, cơ quan chuyên trách Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật có 23 ngư i; trong đó UBND tỉnh tạm giao 13 biên chế sự 

nghiệp, 06 định suất hợp đồng, 04 hợp đồng theo Nghị định 68; 01 cán bộ hưu trí 

được Thư ng trực Tỉnh ủy ph n công làm Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội. 

Cơ quan LHH có 7 phòng ban, hội đồng, đơn vị trực thuộc. Năm 2019, thực hiện 

Nghị quyết s  18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII và Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình 

Phước, Liên hiệp hội Bình Phước còn 13 định suất lao động và 02 hợp đồng theo 

Nghị định 68. Liên hiệp hội đã thực hiện t t việc sắp xếp, ph n công nhiệm vụ cho 

cán bộ, nh n viên và ngư i lao động của cơ quan theo tiêu chí giảm bớt đầu m i, tăng 

kh i lượng công việc nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành t t các nhiệm vụ được giao theo 

hướng n ng cao chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Bộ máy tổ chức của LHH biến 

động liên tục nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành t t nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của nhiệm vụ x y dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa 

phương và nhiệm vụ của LHH Việt Nam.  

Các tổ chức Đảng đoàn, Chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên của LHH tiếp 

tục được củng c  và phát triển. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù Đảng đoàn Liên hiệp 

hội chậm được kiện toàn và liên tục thay đổi nh n sự nhưng Đảng đoàn LHH đã ph i 

hợp t t với các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn và các huyện, thị, thành ủy, 

Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cùng với Cấp ủy, Công đoàn và Chi đoàn LHH lãnh đạo, 

tổ chức thực hiện đư ng l i, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà 

nước, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III (2012-2017) và nhiệm vụ được giao đạt kết 

quả t t. Hàng năm các tổ chức trong cơ quan Liên hiệp hội đ u được xếp loại hoàn 

thành t t, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Với đặc thù riêng, Chi bộ, Công đoàn và Chi đoàn LHH đ u là các tổ chức có 

cơ cấu ghép. Tổng s  đảng viên của chi bộ LHH là 13 đảng viên, trong đó có 03 đảng 

viên do Chi bộ LHH phát triển từ nguồn tại chỗ, 01 đảng viên là cán bộ hưu trí được 

tỉnh giới thiệu bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp hội. Tổ chức Công đoàn có 18 công 

đoàn viên, Chi đoàn LHH có 11 đoàn viên thanh niên. Hoạt động của các đoàn thể, 

thu hút sự tham gia của cán bộ, nh n viên, ngư i lao động trong cơ quan LHH và các 

hội thành viên trong hệ th ng LHH. Chất lượng hoạt động của Đảng đoàn, Ban Chấp 

hành, Ban Thư ng vụ, Chi bộ và các đoàn thể ngày càng được n ng cao và đi vào n  

nếp. 

LHH luôn quan t m đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ, nh n viên; chủ động, ph i hợp với các cơ quan của tỉnh và LHH Việt Nam cử cán 

bộ, nh n viên tham gia các khóa đào tạo n ng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên 

môn, nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ có 01 cán bộ LHH được đào tạo Cao cấp Lý luận 

chính trị; 01 cán bộ tự học Thạc sĩ ngoài gi  hành chính; hàng trăm lượt cán bộ, nh n 

viên, hội viên được tập huấn bồi dưỡng v  chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đội 

ngũ cán bộ, nh n viên được n ng cao so với nhiệm kỳ trước.  

Để bảo đảm hoạt động của LHH ngày càng khoa học, hiệu quả; LHH đã x y 

dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Đảng đoàn, Ban Chấp hành; 

Quy chế làm việc, Quy chế d n chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan LHH; Quy 

chế ph i hợp giữa LHH và các hội thành viên, thành viên liên kết; Quy chế Thi đua-
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Khen thưởng trong hệ th ng LHH và Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, nh n viên cơ 

quan LHH. 

Trong nhiệm kỳ III, lãnh đạo LHH tiếp tục được UBND tỉnh cơ cấu làm thành 

viên Hội đồng khoa học tỉnh, thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh, Giám 

đ c Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh. LHH tham gia làm tổ chức thành viên của Mặt 

trận; lãnh đạo LHH là Ủy viên Mặt trận Tổ qu c tỉnh. Với cơ cấu trên, hoạt động của 

LHH có sự gắn kết chặt chẽ và có đi u kiện thuận lợi để phát huy vai trò, trí tuệ của 

đội ngũ trí thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ, x y dựng kh i liên minh công 

nh n, nông d n, trí thức và kh i đại đoàn kết toàn d n. 

Đến tháng 11 năm 2022 LHH có 19 hội thành viên, thành viên liên kết với gần 

30 ngàn hội viên trí thức(1). S  lượng hội thành viên của LHH giảm 01 hội (Hội Kế 

hoạch hóa gia đình tự giải thể) và tăng thêm 04 đơn vị thành viên liên kết. Tổ chức bộ 

máy của các hội thành viên của LHH đa s  hoạt động ở cấp tỉnh. Một s  hội đã phát 

triển hệ th ng tổ chức cấp huyện và cấp xã như: Hội Khuyến học, Hội Đông y, Hội 

Sinh vật cảnh.  

2. Thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nƣớc giao phục vụ sự nghiệp xây 

dựng và phát triển của tỉnh 

2.1. Công tác đoàn kết, tập hợp trí thức và thực hiện vai trò của thành viên 

UBMTTQVN tỉnh 

Liên hiệp hội Bình Phước thực hiện t t việc quán triệt đư ng l i, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh cho cán bộ, nh n 

viên, hội viên, thành viên C u lạc bộ Trí thức, tạo sự th ng nhất cao trong nhận thức 

và hành động. 

Đội ngũ trí thức của tỉnh được hình thành và phát triển từ nhi u nguồn đào tạo, 

tăng cả v  s  lượng và chất lượng. Phần lớn trí thức đang làm việc trong hệ th ng 

chính trị. S  trí thức trẻ ngày càng đông và thể hiện tính năng động, sáng tạo, thích 

ứng nhanh với môi trư ng mới và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai 

đoạn mới. Trí thức Bình Phước có tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, tin tưởng 

vào sự lãnh đạo của Đảng. Có ý thức n ng cao nghiệp vụ và trau dồi đạo đức ngh  

nghiệp, đoàn kết, hợp tác và thiết tha c ng hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Bình Phước và của đất nước.(2) 

Liên hiệp hội Bình Phước thư ng xuyên tổ chức cung cấp thông tin định hướng 

v  tình hình trong tỉnh, trong nước và qu c tế cho cán bộ, đảng viên, nh n viên và trí 

thức KH&CN trong hệ th ng LHH như tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên đ , hội 

thảo, tọa đàm; thông qua hoạt động của các hội thành viên, thành viên liên kết, Tạp 

                                           
1
 Hội thành viên: Hội Bảo vệ Ngư i tiêu dùng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Đông y, Hội Doanh nghiệp 

trẻ, Hội Đi u Bình Phước, Hội Luật gia, Hội Nữ doanh nh n,  Hội Nhà báo, Hội Y dược học, Hội Khuyến học, Hội 

X y dựng, Hội Sinh vật cảnh. 

Thành viên liên kết: Trung t m Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh, Trung t m Anh ngữ qu c tế Úc Ch u, CLB Dưỡng sinh 

Trư ng sinh học thị xã Bình Long, CLB Sen Hồng, Trung t m KH&CN, CLB Nữ Trí thức, CLB Trí thức TP. Đồng 

Xoài, Chi nhánh Dưỡng sinh Bình Phước. 

 
2
 Đến năm 2022, tổng s  trí thức toàn tỉnh là 40.924 ngư i, chiếm 4,0% d n s , trong đó có 90 tiến sĩ, 2.114 thạc sĩ, 

32.510 trí thức có trình độ Đại học, 6.210 trí thức trình độ Cao đẳng. 
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chí Khoa học th i đại (in và điện tử), C u lạc bộ Trí thức, C u lạc bộ Nữ trí thức để 

cung cấp thông tin định hướng; phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ trí thức, cán bộ, hội viên trong 

hệ th ng; kịp th i nắm bắt t m tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức; tạo đi u kiện để 

trí thức phát huy ti m năng, trí tuệ, sáng tạo, đóng góp vào những vấn đ  quan trọng 

của tỉnh; phản ánh trung thực dư luận xã hội đ i với các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước. C u lạc bộ Trí thức và C u lạc bộ Nữ Trí thức đã thực sự tạo ra 

môi trư ng để trí thức phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến v  những vấn đ  quan trọng 

của địa phương, đất nước. C u lạc bộ Trí thức, C u lạc bộ Nữ Trí thức thực hiện t t 

vai trò là cầu n i giữa trí thức với cấp ủy và chính quy n địa phương. Các nội dung trí 

thức kiến nghị, đóng góp tại các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đ , gặp mặt và đ i 

thoại với trí thức đ u được LHH tổng hợp gửi lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan 

nghiên cứu, tham khảo. Nhi u kiến nghị, đ  xuất của trí thức được các ngành chức 

năng và lãnh đạo tỉnh ghi nhận và chỉ đạo thực hiện. Qua các hoạt động, đội ngũ trí 

thức xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, phấn đấu hoàn thành t t nhiệm 

vụ được giao, gương mẫu, nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo để c ng hiến hiệu quả 

hơn. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và hội viên trong hệ th ng Liên hiệp hội 

luôn kịp th i biểu thị thái độ chính trị đúng đắn trước những sự kiện lớn ở trong và 

ngoài nước, đặc biệt là các vấn đ  liên quan đến chủ quy n, lãnh thổ, biển đảo và an 

ninh qu c gia. Đội ngũ trí thức đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy nhanh t c độ 

tăng trưởng kinh tế, cải thiện đ i s ng vật chất và tinh thần của nh n d n, bảo đảm an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Công tác đoàn kết, tập hợp trí thức của Liên hiệp hội Bình Phước có nhi u đổi 

mới. Trí thức được tập hợp thông qua những công việc rất cụ thể, như: tham mưu 

chính sách; công tác ph i hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học 

công nghệ; sinh hoạt C u lạc bộ Trí thức, C u lạc bộ Nữ Trí thức; thông tin tuyên 

truy n, phổ biến kiến thức; tham gia làm thành viên Ban Tổ chức và thành viên Hội 

đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đóng góp ý kiến vào các vấn đ  

quan trọng v  đư ng l i, chủ trương, chính sách, pháp luật; x y dựng và phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt trong nhiệm kỳ III, LHH đã tập hợp đội ngũ trí thức 

tham gia tích cực vào các đợt sinh hoạt chính trị đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại 

hội Đảng các cấp, x y dựng Tầm nhìn chiến lược của tỉnh. Qua đó, phát huy trí tuệ, 

t m huyết, trách nhiệm của các trí thức đ i với sự phát triển của tỉnh và của đất nước.  

Đ i với trí thức ngoài tỉnh Liên hiệp hội tăng cư ng ph i hợp hoạt động thông 

qua việc x y dựng Ng n hàng chuyên gia gồm 161 ngư i, trong đó có 132 chuyên gia, 

nhà khoa học thuộc các Viện Nghiên cứu, Trư ng Đại học, các doanh nghiệp khoa 

học công nghệ ngoài tỉnh để hợp tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ, 

tuyên truy n phổ biến kiến thức cho nhà nông, tham gia tư vấn, phản biện, tham gia 

Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, 

nhi đồng. (3) 

Phát huy vai trò là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh, 

cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, LHH tích cực thực hiện các cuộc 

                                           
3
 Trong Nhiệm kỳ có 105 lượt các chuyên gia, nhà khoa học ngoài tỉnh tham gia các hoạt động của LHH. 
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vận động và các phong trào thi đua do Mặt trận phát động. Chương trình ph i hợp 

công tác giữa LHH và UBMTTQVN tỉnh đã được ký kết và triển khai thực hiện là 

chương trình quan trọng trong công tác ph i hợp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng 

giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và công tác tư vấn, phản biện, giám định xã 

hội của LHH.(4) 

Trong nhiệm kỳ III, LHH đã ph i hợp với Mặt trận lựa chọn và cử đại diện trí 

thức tham gia ửng cử đại biểu Qu c hội, đại biểu Hội đồng nh n d n các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. Các đại biểu Qu c hội và đại biểu Hội đồng nh n d n là trí thức đang 

sinh hoạt, công tác trong hệ th ng LHH, hội thành viên và thành viên liên kết là 

những đại biểu luôn hoạt động tích cực, trách nhiệm, đóng góp nhi u ý kiến và tham 

gia quyết định các vấn đ  quan trọng của đất nước, địa phương, khẳng định được trí 

tuệ và bản lĩnh của trí thức Bình Phước, góp phần n ng cao uy tín và vị thế của đội 

ngũ trí thức trong th i kỳ mới. 

2.2. Công tác tham mưu, tư vấn phản biện và giám định xã hội 

Trong công tác tham mưu Liên hiệp hội chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội và các hội thành viên như công tác 

x y dựng đội ngũ trí thức, x y dựng Liên hiệp hội, phát triển nguồn nh n lực, phát 

triển khoa học công nghệ; x y dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; y tế, giáo dục; 

tài nguyên, môi trư ng; chính sách phát triển doanh nghiệp. LHH đã tham mưu cho 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quan trọng liên quan đến các lĩnh vực hoạt 

động của Liên hiệp hội và công tác đoàn kết, x y dựng đội ngũ trí thức tỉnh Bình 

Phước(5).  Phụ lụ 

                                           
4
 Trong Nhiệm kỳ LHH đã tham gia phản biện xã hội theo Kế hoạch của Mặt trận được 10 Nghị quyết, 

Chương trình, Đ  án. 
5
 Tham mưu triển khai các văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động và tổ chức của Liên hiệp hội: Kế 

hoạch 153/KH-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh v  “Thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 

21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận s  52/KL-TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư v  tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X v  x y dựng đội ngũ trí 

thức trong th i kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch s  205/KH-TU ngày 

30/10/2019 của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy Bình Phước v  tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 

X v  “X y dựng đội ngũ trí thức trong th i kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế 

hoạch s  17-KH/TU ngày 07/4/2021 của Tỉnh ủy v  tiếp tục thực hiện Chỉ thị s  42-CT/TW ngày 

16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X v  tiếp tục đổi mới, n ng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

LHH Việt Nam trong th i kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch s  248/KH-

UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh v  triển khai thực hiện Kế hoạch s  17-KH/UBND ngày 

07/4/2021 của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị s  42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X 

v  tiếp tục đổi mới, n ng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam trong th i kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
6
 Tư vấn phản biện các lĩnh vực, chính sách quan trọng của tỉnh: Tư vấn định hướng và giải pháp phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Bình Phước; Phản biện Dự thảo “Nghị quyết HĐND tỉnh quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nh n lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước”; Tư 

vấn “Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nh n lực và cán bộ nữ tỉnh Bình Phước trong Cuộc cách mạng 

Công nghiệp lần thứ tư”; Tư vấn v  An toàn thực phẩm; Tư vấn v  “C y đi u thích ứng với biến đổi khí 

hậu ở tỉnh Bình Phước”; Phản biện 02 Dự thảo Nghị quyết của HĐND v  “Quy định một s  chính sách 

hỗ trợ tổ chức, cá nh n đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước” và “Quy định v  

chính sách hỗ trợ phất triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước”; Phản biện Dự thảo Đ  án, Nghị quyết của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy v   x y dựng và phát triển thị 

xã Phước Long; Phản biện, Đ  án của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy v  “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức Trư ng Chính trị tỉnh, đáp ứng yêu cầu Trư ng Chính trị chuẩn, theo hướng 
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Thực tế cho thấy, chất lượng công tác tham mưu của Liên hiệp hội dù là tham 

mưu độc lập hay ph i hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đ u đã thể hiện được trách 

nhiệm, trí tuệ của đội ngũ trí thức, có sự đầu tư nghiên cứu công phu, được Tỉnh ủy, 

Ủy ban Nh n d n tỉnh và các địa phương, đơn vị ghi nhận. 

Trong nhiệm kỳ III, LHH thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội với 

nhi u hình thức, mức độ khác nhau. LHH đã tư vấn, phản biện được 48 chính sách, 

chương trình, đ  án; và các văn bản Luật, quy phạm pháp luật. Nhi u ý kiến tư vấn, 

phản biện của các trí thức, chuyên gia trong và ngoài tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh 

nghiên cứu, xem xét; ngành chức năng tiếp thu, triển khai thực hiện. Chất lượng hoạt 

động tư vấn, phản biện, giám định xã hội từng bước được n ng cao. 

Một s  kết quả nổi bật trong hoạt động tư vấn, phản biện là tổ chức cho trí thức 

phản biện, đóng góp các ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Tầm 

nhìn chiến lược của tỉnh, Quy hoạch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 

đến năm 2030, các dự án Luật quan trọng của Nhà nước và các chương trình, kế 

hoạch, dự án quan trọng tại địa phương như: đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh v  khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước; tổ chức lấy ý kiến tư vấn, phản biện v  chính sách đào tạo, thu hút và 

phát triển nguồn nh n lực, phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ 

môi trư ng(6)… Một s  hội thành viên của LHH trong nhiệm kỳ qua cũng có những 

đóng góp tích cực trong hoạt động tư vấn, phản biện thông qua việc góp ý kiến vào 

các dự thảo văn bản, chương trình, đ  án quan trọng trong hoạt động xã hội ngh  

nghiệp của hệ th ng hội từ Trung ương đến địa phương, như Hội Luật gia, Hội Đông 

Y, Hội Y dược học, Hội Nhà báo.ụ lục số…) 

Hoạt động tư vấn, phản biện của LHH được triển khai có hiệu quả thông qua 

kênh Tạp chí Khoa học th i đại. Chuyên mục Trí thức và Th i cuộc của Tạp chí Khoa 

học th i đại Online, chuyên mục Bình luận và phản biện của Đài Phát thanh truy n 

hình và Báo Bình Phước, chuyên mục Góc nhìn thẳng của Báo Bình Phước luôn thu 

hút được nhi u trí thức, chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo có uy tín trong và ngoài tỉnh 

tham gia phản biện, hiến kế, đóng góp ý kiến có chất lượng thể hiện trong các bài báo 

khoa học và phản biện có tính x y dựng cao. 

Đồng th i, LHH thực hiện chức năng phản biện thông qua việc cử cán bộ, 

chuyên gia, và lãnh đạo hội tham gia các hội đồng đánh giá chuyên ngành, tham gia 

các đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh v  việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết có liên 

quan đến công tác hội, đội ngũ trí thức, công tác trí thức, hoạt động khoa học công 

nghệ và môi trư ng. 

2.3. Hoạt động khoa học công nghệ 

Trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, Liên hiệp hội Bình Phước 

luôn gắn kết với Sở Khoa học và Công nghệ. Việc lãnh đạo Liên hiệp hội tham gia là 

Hội đồng Khoa học - Công nghệ, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh, thành viên 

                                                                                                                                        

trư ng học s ”; Phản biện Dự thảo Tầm nhìn Chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm 

nhìn 2050; Phản biện Dự thảo Hướng dẫn thực hiện thang bảng lương theo Bộ Luật lao động trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước;  Phản biện Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước th i kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050… 
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Hội đồng Quỹ phát triển Khoa học - Công nghệ của tỉnh đã tạo nhi u đi u kiện thuận 

lợi để Liên hiệp hội tham gia triển khai hoạt động khoa học và công nghệ trên các lĩnh 

vực: nghiên cứu khoa học; thẩm định, nghiệm thu đ  tài khoa học; chuyển giao, ứng 

dụng khoa học kỹ thuật; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh 

thiếu niên nhi đồng và thúc đẩy phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật. 

Liên hiệp hội chủ trì nghiên cứu thành công đ  tài khoa học cấp tỉnh “Điều tra 

thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ 

trí thức trong thời kỳ mới”. Đ y là đ  tài khoa học đầu tiên của tỉnh Bình Phước 

nghiên cứu v  đội ngũ trí thức. Kết quả nghiên cứu của đ  tài đã được chuyển giao, 

ứng dụng, là cơ sở quan trọng để tỉnh và các ngành chức năng tham khảo trong việc 

quyết định các chủ trương, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức và phát triển 

khoa học công nghệ. Các hội thành viên và thành viên liên kết đã triển khai, nghiên 

cứu 3 dự án cấp Bộ, 3 đ  tài cấp tỉnh và 53 đ  tài cấp cơ sở. 

Liên hiệp hội, các hội thành viên, thành viên liên kết và đội ngũ trí thức Bình 

Phước cũng tham gia nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án, đ  tài khoa học công 

nghệ thuộc nhi u lĩnh vực: kinh tế, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, qu c phòng, 

nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên - môi trư ng và các lĩnh vực khoa học xã hội 

nhân văn. 

Việc thẩm định, xét duyệt các đ  tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng 

dụng khoa học kỹ thuật có sự tham gia của Liên hiệp hội đã góp thêm tiếng nói mang 

tính phản biện độc lập, khách quan trên tinh thần khoa học, thực tiễn, góp phần quan 

trọng thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh phát triển.  

Thực hiện Nghị quyết s  01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động s  17-CTr/TU ngày 

30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước thực hiện Nghị quyết Đại hội 

toàn qu c lần thứ XIII của Đảng và Chương trình phát triển, ứng dụng khoa học công 

nghệ của Tỉnh ủy, LHH đã tích cực tham gia x y dựng và triển khai thực hiện các kế 

hoạch của tỉnh v  hoạt động sàn giao dịch công nghệ; nghiên cứu lai tạo gi ng c y 

trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với đi u kiện tự nhiên Bình 

Phước; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, cơ khí - tự 

động hóa, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực... giai đoạn 2022-2025. 

2.4. Tổ chức phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật, công nghệ trong các tầng 

lớp nhân dân. 

Với trách nhiệm là cơ quan Thư ng trực của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh; Liên hiệp hội Bình Phước 

đã chủ trì, ph i hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh 

Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và một s  cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào quần chúng tham gia phong trào thi đua sáng tạo KH&CN thông qua việc tổ chức 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.  

V  Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, LHH đã chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổ 

chức Hội thi đạt kết quả t t. Hội thi đã được triển khai ở hai cấp huyện và tỉnh. Tất cả 

các huyện, thị, thành ph  đ u thành lập Ban Tổ chức Hội thi, b  trí kinh phí; tổ chức 
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Lễ phát động, Lễ tổng kết, trao giải trang trọng và có sức lan tỏa(7). Việc triển khai, 

thông tin tuyên truy n v  Hội thi Sáng tạo kỹ thuật rộng khắp ở các huyện, thị trên địa 

bàn tỉnh đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nh n d n. Có 591 sản 

phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo hữu ích tham gia Hội thi ở cấp tỉnh với 103 giải 

cấp tỉnh và 09 giải thưởng ở cấp qu c gia. Công tác kiểm tra đôn đ c Hội thi hàng 

năm được duy trì và thực hiện t t. Nhi u sản phẩm, mô hình, giải pháp thiết thực, 

mang lại lợi ích kinh tế xã hội cao đã và đang được chuyển giao, ứng dụng vào đ i 

s ng sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội.  

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước đã có hàng ngàn 

ý tưởng mới, sáng tạo phong phú tham gia vào Cuộc thi. Trong nhiệm kỳ vừa qua, 

Cuộc thi tổ chức được 5 lần với 716 sản phẩm, mô hình tham gia cấp tỉnh với 140 giải 

cấp tỉnh và 04 giải thưởng ở cấp qu c gia(8). Sau mỗi lần tổng kết, trao giải đã có 

nhi u mô hình, sản phẩm, ý tưởng mới được ứng dụng vào thực tiễn cuộc s ng phục 

vụ cho mục đích học tập và vui chơi giải trí. 

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 

Bình Phước thực sự đã góp phần quan trọng vào việc khơi dậy ti m năng sáng tạo 

thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của các tầng lớp, nh n d n trong tỉnh.  

2.5. Hoạt động thông tin tu ên tru  n và phổ biến kiến thức khoa học kỹ 

thuật, công nghệ 

Công tác thông tin tuyên truy n, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của 

địa phương và phổ biến kiến thức là nhiệm vụ quan trọng của LHH. Liên hiệp hội 

Bình Phước ph i hợp với các ngành, các hội thành viên, thành viên liên kết thực hiện 

t t công tác thông tin, tuyên truy n, phổ biến kiến thức; đưa các chủ trương, đư ng l i 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nh n d n trong 

tỉnh, đến với đội ngũ trí thức và hội viên bằng nhi u phương thức tuyên truy n sáng 

tạo, hiệu quả.  

Hoạt động thông tin tuyên truy n của Liên hiệp hội đã góp phần tập hợp đoàn 

kết trí thức trong và ngoài tỉnh. Tạp chí Khoa học th i đại - Cơ quan báo chí trực 

thuộc Liên hiệp hội là diễn đàn để trí thức tham gia tư vấn, phản biện nhi u vấn đ  lớn 

của đất nước và địa phương; là kênh quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học tham 

gia phổ biến kiến thức; nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học công nghệ và chuyển 

giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật(9). 

                                           
7
 Ở cấp huyện, trong nhiệm kỳ có 1.145 sản phẩm, mô hình, giải pháp tham gia Hội thi. Lễ Tổng kết, trao 

giải và phát động Hội thi ở cấp tỉnh đ u được truy n hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh và các n n tảng 

tổng s  của Đài, tuyên truy n trên cả 4 loại hình báo chí của tỉnh và mạng xã hội. 
8
 Ở cấp huyện, trong nhiệm kỳ có 4.962 sản phẩm, mô hình, giải pháp tham gia Cuộc thi. Lễ Tổng kết, 

trao giải và phát động Cuộc thi ở cấp tỉnh được truy n hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh, các n n tảng s  

của Đài và 4 loại hình báo chí của tỉnh. 
9
 Trong nhiệm kỳ, Tạp chí Khoa học th i đại in đã xuất bản 12 s  với 14.000 bản, chuyển tải đầy đủ các 

thông tin khoa học công nghệ và những nội dung mang tính sự kiện, bình luận, phản biện v  những vấn 

đ  lớn của đất nước và địa phương và phát hành đến 111 xã, phư ng, thị trấn. Tạp chí Khoa học th i đại 

điện tử đăng trên 26 ngàn tin, bài, video, hình ảnh v  những vấn đ  th i sự, các sự kiện, bình luận, thông 

tin khoa học với trên 10 ngàn lượt truy cập mỗi ngày. 
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Tạp chí Khoa học th i đại (in và điện tử) đã thực hiện t t công tác tuyên truy n 

phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tuyên truy n, phổ biến, kiến thức trên các 

lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ đến với các tầng lớp nh n d n trong tỉnh. 

Nội dung tuyên truy n phù hợp, đáp ứng nhu cầu của đa s  ngư i d n Bình Phước, 

góp phần tích cực vào việc n ng cao d n trí, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội của tỉnh, vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Thông qua các hoạt động thông tin tuyên truy n, phổ biến kiến thức của Tạp chí Khoa 

học th i đại, trí thức trong và ngoài tỉnh đã có nhi u bài viết mang tính phản biện cao; 

nhi u bài viết có tính x y dựng, dự báo v  phát triển đô thị; quản lý tài nguyên đất; 

phát triển du lịch sinh thái; n ng cao chỉ s  năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; quy hoạch 

phát triển c y trồng, vật nuôi, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm; giới thiệu các phát 

minh, sáng chế hữu ích với đ i s ng, sản xuất; giới thiệu những gương điển hình 

trong nghiên cứu, sáng tạo; giới thiệu gương điển hình trí thức học tập và làm theo 

tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh…Tạp chí Khoa học th i đại đã có sự đổi mới mạnh 

mẽ trong hoạt động thông tin phổ biến kiến thức; với hình thức truy n hình trực tuyến 

trên các trang mạng xã hội Facebook, YouTube…Ph i hợp với Trung t m Khuyến 

nông tỉnh và các đơn vị liên quan khác đã chuyển tải được nhi u kiến thức khoa học 

kỹ thuật đến đông đảo ngư i d n. Tạp chí thực sự trở thành diễn đàn của trí thức trong 

và ngoài tỉnh; góp phần vào sự phát triển chung, n ng cao d n trí, ươm mầm tài năng 

sáng tạo trẻ… 

Liên hiệp hội Bình Phước cũng ph i hợp và hỗ trợ các hội thành viên thành lập 

và quản trị website; tập huấn n ng cao kỹ năng truy n thông và phổ biến kiến thức 

khoa học và kỹ thuật cho LHH tỉnh bạn, hội thành viên; hỗ trợ thiết kế, in ấn xuất bản 

bản tin cho nhi u cơ quan đơn vị trong tỉnh.  

Năm 2019, Tạp chí Khoa học th i đại của Liên hiệp hội giải thể, Liên hiệp hội 

sử dụng website để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên do đặc thù của website, 

công tác truy n thông, phổ biến kiến thức, nội dung thông tin tuyên truy n chưa đạt 

như mong mu n.   

2.6. Hoạt động tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu và các tập thể, cá 

nhân xuất sắc trên các lĩnh vực 

Hoạt động tôn vinh trí thức được Liên hiệp các hội KH&KT tiếp tục tham mưu 

tổ chức ngay từ năm đầu tiên của Nhiệm kỳ III. LHH chủ động ph i hợp với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và 

các ngành liên quan tổ chức xét chọn trí thức và các nhà sáng tạo tiêu biểu; thạc sĩ, 

tiến sĩ t t nghiệp đạt loại xuất sắc để tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Gặp mặt, tuyên 

dương và tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu. 

Từ năm 2017 đến 2022, LHH đã tham mưu cho tỉnh tuyên dương khen thưởng 

528 cá nh n có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và tôn vinh 13 trí thức tiêu biểu. 

Công tác tuyên dương khen thưởng, tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu và các tập 

thể, cá nh n xuất sắc trên các lĩnh vực được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì tổ chức là 

nguồn động viên to lớn đ i với các tầng lớp nh n d n trong tỉnh; khuyến khích, tạo 

động lực phát huy vai trò, trí tuệ trong công tác học tập, lao động sáng tạo, sản xuất, 

kinh doanh… đồng th i tác động tích cực đến t m tư, tình cảm, ni m tin của đội ngũ 
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trí thức, các tầng lớp nh n d n đ i với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính 

quy n. 

2.7. Công tác thi đua khen thưởng 

Các phong trào thi đua, x y dựng điển hình tiên tiến được Liên hiệp hội triển 

khai một cách chủ động, thiết thực và hiệu quả. Việc phát động, triển khai thực hiện 

phong trào thi đua, tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến và nh n rộng điển hình tiên tiến 

được tiến hành đồng bộ và đi vào n  nếp. Chủ đ , mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi 

đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của 

Liên hiệp hội Việt Nam và của tỉnh.  

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được hội thành viên quan t m, coi 

trọng và thực sự có tác dụng rất lớn thúc đẩy hoạt động hội. Đồng th i, tăng cư ng 

m i liên kết, gắn bó giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên, thành viên liên kết với 

các đơn vị trong Kh i thi đua s  7 của tỉnh, gắn kết với Liên hiệp hội các tỉnh, thành 

bạn. Phong trào thi đua trong hệ th ng LHH được triển khai thư ng xuyên, liên tục 

theo đúng chỉ đạo của tỉnh và LHH Việt Nam. LHH đã tổ chức Hội nghị điển hình 

tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của địa 

phương, đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả t t. 

Để gắn kết hoạt động giữa LHH với hội thành viên, thành viên liên kết và kịp 

th i động viên khuyến khích những cá nh n, tập thể có nhi u đóng góp vào sự phát 

triển của hệ th ng LHH và công tác hội, LHH đã x y dựng và thực hiện nghiêm túc 

Quy chế thi đua khen thưởng. Hàng năm LHH tổ chức phát động, ký kết nội dung thi 

đua và sơ, tổng kết thi đua kịp th i, nghiêm túc; quan t m x y dựng các tập thể, cá 

nh n điển hình tiên tiến; đảm bảo phong trào thi đua luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính 

trị của LHH và của tỉnh. Nhi u tập thể, cá nh n trong hệ th ng LHH đã được nhận C  

thi đua, Bằng khen của LHH Việt Nam, tỉnh Bình Phước. Có cá nh n được tôn vinh là 

trí thức KH&CN tiêu biểu của LHH Việt Nam. (Phụ lục s …..) 

3. Hoạt động của các hội thành viên, thành viên liên kết và công tác phối 

hợp 

Trong nhiệm kỳ, Hội Kế hoạch hoá gia đình tự giải thể do không còn đủ đi u 

kiện hoạt động. Liên hiệp hội kết nạp mới 4 đơn vị thành viên liên kết, gồm: C u lạc 

bộ Nữ Trí thức, C u lạc bộ Trí thức Thành ph  Đồng Xoài, C u lạc bộ Sen Hồng, Chi 

nhánh Dưỡng sinh tỉnh Bình Phước. 

Các hội thành viên, thành viên liên kết gắn kết với Liên hiệp hội thông qua 

những việc làm cụ thể, qua thực hiện Quy chế ph i hợp, Quy chế thi đua khen thưởng 

và phong trào thi đua được ký kết hàng năm. Hoạt động của các hội thành viên, thành 

viên liên kết tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật và công nghệ; hỗ trợ hội viên phát triển ngành ngh ; tuyên truy n 

phổ biến pháp luật; tư vấn chính sách; xúc tiến thương mại; bảo vệ quy n và lợi ích 

ngư i tiêu dùng; chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; khuyến học, khuyến tài, x y dựng xã 

hội học tập; x y dựng n n báo chí cách mạng Việt Nam... 

Các hội thành viên, thành viên liên kết tổ chức nhi u cuộc hội thảo chuyên đ , 

tập huấn kỹ năng ngh , kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng thực hiện tác phẩm 

báo chí chất lượng cao, kỹ năng đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc thù 
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địch, kỹ năng phổ biến kiến thức đầu b , kỹ năng làm công tác nh n đạo, phát triển 

cộng đồng.  

Một s  hội đã tham gia cùng Liên hiệp hội trong nghiên cứu khoa học, tư vấn , 

phản biện, giám định xã hội và thực hiện một s  nhiệm vụ khác được UBND tỉnh 

giao. Một s  hội, c u lạc bộ đã vận động hội viên đóng góp hàng tỷ đồng mỗi năm 

để cứu trợ đồng bào mi n Trung trong các đợt bão lũ; chăm lo Tết cho ngư i nghèo; 

tiếp bước cho học sinh nghèo vượt khó đến trư ng; khám chữa bệnh miễn phí và hỗ 

trợ tài chính cho bệnh nh n nghèo, trẻ khuyết tật… Đặc biệt, các hội, các c u lạc bộ 

đã quyên góp nhi u tỷ đồng và tổ chức thăm hỏi, tặng quà bác sĩ tuyến đầu, ngư i 

d n khó khăn trong vùng dịch, đưa đón ngư i từ vùng dịch v  quê an toàn và vận 

động quyên góp x y dựng Quỹ phòng ch ng Covid-19 ở Trung ương và địa phương. 

Tổng s  ti n và hiện vật do các hội thành viên, thành viên liên kết quyên góp cho 

các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội, phòng ch ng Covid-19 trong nhiệm 

kỳ được 102 tỷ 582 triệu đồng.  Phụ lục số…) 

Các hội thành viên, thành viên liên kết trong hệ th ng Liên hiệp hội có nhi u 

hoạt động nổi bật, thiết thực, mang lại nhi u lợi ích cho hội viên và xã hội. Một s  

hội đã năng động vượt khó, chuyển đổi phương thức hoạt động, thực hiện t t mục 

tiêu kép “vừa ch ng dịch vừa phát triển kinh tế” trong đại dịch Covid-19. Hoạt động 

chuyên môn, ngh  nghiệp, hoạt động xã hội của các hội thành viên, thành viên liên kết 

trong hệ th ng LHH đã có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa, y tế, giáo dục, tư pháp, an sinh xã hội của tỉnh. Hầu hết các hội thành viên, 

thành viên liên kết đã x y dựng nội bộ đoàn kết, th ng nhất; hàng năm đ u hoàn thành 

t t nhiệm vụ được giao.  

LHH xác định công tác ph i hợp là yếu t  quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp và 

môi trư ng thuận lợi để hoàn thành t t nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Trong 

nhiệm kỳ, LHH đã ph i hợp công tác hiệu quả với nhi u sở, ban, ngành, huyện, thị, 

thành ph  thông qua việc ký kết và tổ chức thực hiện 06 Chương trình ph i hợp với 

UBMTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, hội với nhi u nội dung phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của cả hai bên. 

Đồng th i, LHH cũng ph i hợp chặt chẽ với các chuyên gia, nhà khoa học 

ngoài tỉnh; các Viện nghiên cứu, trư ng Đại học trong nước và các LHH bạn để huy 

động sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và trao đổi kinh 

nghiệm nhằm n ng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

II. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém 

1. Hạn chế, yếu kém 

Thứ nhất, công tác x y dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của hệ th ng Liên 

hiệp hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Quy chế 

làm việc, Quy chế ph i hợp ở một vài đơn vị có lúc chưa thật sự nghiêm túc. 

Thứ hai, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác đoàn 

kết, tập hợp trí thức và sinh hoạt của C u lạc bộ trí thức có mặt còn chậm. Một s  trí 

thức chưa tham gia đầy đủ sinh hoạt của C u lạc bộ. Giai đoạn tập trung cho phòng 

ch ng dịch Covid-19 phải chuyển đổi phương thức hoạt động cũng ảnh hưởng nhất 

định đến sinh hoạt của C u lạc bộ. 
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Thứ ba, hoạt động ph i hợp giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên, thành 

viên liên kết; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị, thành ph  có mặt chưa 

chặt chẽ, thư ng xuyên. Chất lượng triển khai thực hiện một vài Chương trình ph i 

hợp đã ký kết còn hạn chế. Công tác ph i hợp trong tổ chức Đại hội của một s  hội 

thành viên chưa kịp th i. 

Thứ tư, thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội chưa đáp ứng 

được yêu cầu thực tiễn. Việc tham gia tổng kết thực tiễn, x y dựng luận cứ khoa học 

để cùng các ngành liên quan tham mưu x y dựng chủ trương, cơ chế, chính sách, 

chương trình, dự án lớn của tỉnh có mặt còn hạn chế. 

Thứ năm, có hai mục tiêu, nhiệm vụ là thành lập C u lạc bộ trí thức ở cấp huyện 

và nhiệm vụ đoàn kết trí thức là ki u bào, thiết lập m i quan hệ với các tổ chức qu c 

tế hoạt động tại Việt Nam trên các lĩnh vực môi trư ng, y tế, giáo dục đ  ra trong 

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III chưa hoàn thành.  

2. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém 

2.1. Ngu ên nhân chủ quan 

Một là, một s  cán bộ trong hệ th ng LHH chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

chưa có kinh nghiệm và chưa am hiểu sâu v  công tác hội, công tác trí thức. Ở cơ 

quan chuyên trách LHH và hầu hết các hội thành viên, thành viên liên kết, một ngư i 

phải kiêm nhiệm nhi u công việc khác nhau nhưng một s  ngư i chưa theo kịp yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Hai là, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác đoàn kết, 

tập hợp trí thức; tư vấn, phản biện, giám định xã hội có mặt chuyển biến còn chậm. 

Chưa có nhi u mô hình đổi mới sáng tạo trong hoạt động. Cách thức tổ chức hoạt 

động trên một s  lĩnh vực chưa hấp dẫn đông đảo trí thức tham gia. Mặt khác, một s  

trí thức cũng chưa ý thức đầy đủ v  trách nhiệm của bản th n khi tham gia vào hoạt 

động chung của hệ th ng Liên hiệp hội. 

Ba là, tính chủ động trong thực hiện cơ chế đi u hòa, ph i hợp giữa LHH với 

một s  hội thành viên, thành viên liên kết; giữa một s  hội thành viên, thành viên liên 

kết với LHH trong một s  lĩnh vực chưa cao. Việc thực hiện Quy chế ph i hợp giữa 

Liên hiệp hội với các hội thành viên, thành viên liên kết có việc chưa đồng bộ, chặt 

chẽ. Sự kết n i giữa một s  hội thành viên với cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành để giải quyết các vấn đ  liên quan đến hoạt động của hội chưa thư ng xuyên. 

2.2. Nguyên nhân khách quan 

Một là, nhận thức của một s  cấp ủy Đảng, chính quy n, đoàn thể v  vai trò, vị 

trí  của LHH và công tác trí thức chưa đầy đủ; chưa thực sự quan t m đến công tác 

x y dựng đội ngũ trí thức. Do chưa nhận thức đúng v  tầm quan trọng của hoạt động 

tư vấn, phản biện và giám định xã hội nên một vài đơn vị có t m lý e ngại khi được 

phản biện. 

Hai là, sự biến động v  tổ chức bộ máy, nh n sự, cơ chế, chính sách trong 

nhiệm kỳ tác động đến t m tư của cán bộ, hội viên trong hệ th ng Liên hiệp hội. 

Ba là, việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng đ i với LHH Việt Nam chưa 

đầy đủ, kịp th i; việc phê duyệt Đ  án tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội Việt Nam 
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kéo dài nhi u nhiệm kỳ dẫn đến mô hình tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội Việt Nam 

và các tỉnh, thành chưa th ng nhất dẫn đến vướng mắc trong x y dựng tổ chức bộ máy 

cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Bốn là, đi u kiện v  kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của LHH 

và hội thành viên còn nhi u khó khăn ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ Đảng và 

Nhà nước giao. 

III. Đánh giá chung 

Trong 5 năm qua, kế thừa kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ trước; được sự 

quan t m lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nh n d n tỉnh và Liên hiệp hội Việt 

Nam, LHH đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ III (2017-2022) đạt 

được những kết quả tích cực. Công tác đoàn kết, tập hợp trí thức tiếp tục được đổi 

mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đ i với đội ngũ trí thức KH&CN được quan 

t m, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội trong tỉnh. Vị thế, vai trò của Liên 

hiệp hội Bình Phước và đội ngũ trí thức được tiếp tục khẳng định. 

Liên hiệp hội Bình Phước tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao đạt 

kết quả t t, góp phần tích cực vào việc x y dựng đội ngũ trí thức. Tổ chức bộ máy 

LHH Bình Phước được kiện toàn, củng c . Đội ngũ cán bộ, nh n viên, hội viên trong 

hệ th ng LHH phát triển v  s  lượng, n ng cao v  chất lượng. Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, nh n viên, hội viên được quan t m s u sắc cả v  chuyên môn nghiệp 

vụ, lý luận chính trị và kỹ năng hoạt động hội. Nội dung và phương thức hoạt động 

của Liên hiệp hội ngày càng đa dạng, phong phú; thích ứng kịp th i với tác động của 

đại dịch Covid-19 và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hoạt động tôn vinh trí 

thức KH&CN, nhà sáng tạo tiêu biểu và tuyên dương thạc sĩ, tiến sĩ t t nghiệp xuất 

sắc được đội ngũ trí thức và các tầng lớp nh n d n trong tỉnh đánh giá cao. Công tác 

ph i hợp hoạt động giữa LHH với các sở, ban, ngành trong tỉnh, các huyện, thị, thành 

ủy, Đảng ủy trực thuộc và giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên, thành viên liên 

kết và các nhà khoa học ngoài tỉnh có nhi u chuyển biến tích cực.  

Trong công tác chuyên môn, tất cả các lĩnh vực hoạt động của LHH đ u đi vào 

chi u s u và n ng cao v  chất lượng. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội 

đã góp phần x y dựng cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chủ 

trương, cơ chế, chính sách; x y dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh v  phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng sát thực tiễn. 

Trong công tác tham mưu LHH đã chủ động đ  xuất, ph i hợp với các ban, sở, 

ngành trong việc tham mưu x y dựng và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết có liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng th i thực hiện t t vai trò là thành viên 

tích cực của UBMTTQVN tỉnh trong việc x y dựng kh i đại đoàn kết toàn d n tộc và 

công tác vận động trí thức. 

Hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, phong trào thi 

đua sáng tạo kỹ thuật được triển khai s u rộng; nhi u sản phẩm, mô hình, giải pháp đã 

được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đ i s ng. Các phong trào thi đua yêu nước; 

hoạt động xã hội, từ thiện được LHH và các hội thành viên, thành viên liên kết triển 

khai thực hiện đạt kết quả t t. 
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Trong nhiệm kỳ III, LHH đã hoàn thành t t và hoàn thành xuất sắc 12/14 mục 

tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đ  ra. 

Tuy nhiên, do những nguyên nh n khách quan và chủ quan, hoạt động của 

LHH vẫn còn hạn chế trong công tác đoàn kết, tập hợp trí thức; đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động. Một vài mục tiêu, nhiệm vụ đ  ra trong Nghị quyết Đại hội 

nhiệm kỳ III (2017-2022) chưa hoàn thành. 

IV. Bài học kinh nghiệm 

Từ thực tiễn hoạt động và những kết quả, hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ III 

(2017-2022), LHH rút ra năm bài học kinh nghiệm sau: 

Một là, hoạt động của Liên hiệp hội phải dựa trên nguyên tắc thông qua công 

việc để đoàn kết, tập hợp trí thức; thông qua đoàn kết, tập hợp trí thức để tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao đạt hiệu quả cao. 

Phải luôn chủ động bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, 

tranh thủ sự quan t m, giúp đỡ của LHH Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và sự ph i hợp của các sở, ban, ngành, các huyện 

thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các doanh nghiệp; đặc biệt là sự ph i hợp chặt chẽ 

với Sở Nội vụ, Sở Khoa học công nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đẩy mạnh sự hợp 

tác đa ngành, m i quan hệ đi u hòa, ph i hợp với các hội thành viên, thành viên liên 

kết và đội ngũ trí thức trong, ngoài tỉnh. 

Hai là, thư ng xuyên quan t m giáo dục chính trị tư tưởng; n ng cao nhận thức 

v  vai trò, trách nhiệm của tổ chức LHH và đội ngũ trí thức; x y dựng tập thể Đảng 

đoàn, Ban Thư ng vụ, Ban Chấp hành, các hội thành viên, thành viên liên kết đoàn 

kết, th ng nhất; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn, Ban Thư ng vụ, Ban Chấp 

hành gắn với phát huy nội lực của các hội thành viên và thành viên liên kết. 

Ba là, x y dựng củng c  tổ chức bộ máy gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nh n viên, hội viên cả v  chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận 

chính trị, kỹ năng hoạt động hội, phong cách công tác và rèn luyện đạo đức l i s ng. 

Bốn là, LHH, các hội thành viên, thành viên liên kết cần thư ng xuyên đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tính chất, đặc thù của Hội, đi đôi 

với việc thực hiện nghiêm túc cơ chế đi u hòa ph i hợp để cùng nhau thực hiện hiệu 

quả nhiệm vụ chính trị được giao. Năng động, sáng tạo trong công tác tham mưu và 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Nỗ lực, khẳng định vị trí, vai trò và 

từng bước n ng cao uy tín của tổ chức hội bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, 

hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Năm là, thư ng xuyên quan t m chăm lo đ i s ng vật chất, văn hóa tinh thần 

của đội ngũ cán bộ, nh n viên LHH; quan t m đến việc bảo vệ quy n, lợi ích hợp 

pháp của hội viên, hội thành viên, thành viên liên kết; thực hiện đầy đủ chế độ, chính 

sách và tạo môi trư ng d n chủ, phát huy tinh thần đổi mới, tư duy sáng tạo trong mọi 

hoạt động để hoàn thành t t nhiệm vụ được giao. 

PHẦN THỨ HAI 

 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

NHIỆM KỲ IV  2022-2027) 

I. Dự báo tình hình 
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Cùng với cả nước, Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các 

tiến bộ khoa học công nghệ trong th i gian tới tiếp tục làm thay đổi phương thức quản 

lý Nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đ i s ng văn hóa xã hội. 

Nguồn nh n lực có trình độ chuyên môn, có năng lực sáng tạo ngày càng có ý nghĩa 

quyết định đ i với sự phát triển địa phương và đất nước. 

Tỉnh Bình Phước phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2025 Bình Phước trở 

thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và b n vững, có quy mô 

kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; n ng cao chất lượng cuộc 

s ng cho ngư i d n, thu hẹp khoảng cách giữa vùng nông thôn, vùng đồng bào d n tộc 

thiểu s , vùng s u, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; tăng cư ng kết n i vùng; hoàn 

thành x y dựng chính quy n điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang 

chính quy n s ; đảm bảo qu c phòng an ninh vững chắc. X y dựng tổ chức đảng và hệ 

th ng chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

trong Tầm nhìn chiến lược của tỉnh đến năm 2050 sẽ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đ i 

với LHH và đội ngũ trí thức. 

Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; qu c phòng an 

ninh, x y dựng hệ th ng chính trị và công cuộc chuyển đổi s  th i gian qua sẽ tạo đà 

cho những bước phát triển mới; tạo ra môi trư ng thuận lợi cho đội ngũ trí thức cũng 

như các tầng lớp nh n d n trong tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi 

mới sáng tạo để x y dựng địa phương, đất nước phát triển b n vững. 

Tuy nhiên, th i gian tới còn nhi u khó khăn thách thức đ i với đất nước nói 

chung và tỉnh Bình Phước nói riêng. Sự bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trên thế 

giới, tranh chấp trên Biển Đông cùng với những diễn biến phức tạp, khó lư ng của 

dịch bệnh, biến đổi khí hậu; tác động của mặt trái toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế, sự 

ch ng phá của các thế lực thù địch tiếp tục tác động đến ổn định chính trị, phát triển 

kinh tế, đ i s ng xã hội. Mặt khác, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tìm cách chia rẽ 

kh i đại đoàn kết d n tộc, đặc biệt là tìm cách chia rẽ trong nội bộ đội ngũ trí thức, lôi 

kéo một bộ phận trí thức đi ngược lại con đư ng Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, gây 

mất ổn định chính trị xã hội. Do vậy, công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, phát huy vai 

trò đội ngũ trí thức của Liên hiệp hội Việt Nam nói chung và Liên hiệp hội Bình 

Phước nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.  

Việc củng c  và phát triển Liên hiệp hội Bình Phước vững mạnh toàn diện 

nhằm thực hiện t t công tác đoàn kết, tập hợp trí thức và tạo môi trư ng, đi u kiện 

thuận lợi cho việc phát huy trí tuệ sáng tạo của trí thức KH&CN trong tỉnh sẽ góp 

phần quan trọng vào sự nghiệp x y dựng và phát triển b n vững tỉnh Bình Phước 

trong giai đoạn mới.  

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

X y dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước trở thành 

tổ chức vững mạnh toàn diện; hoạt động thực chất, hiệu quả; giữ vai trò nòng c t 

trong công tác đoàn kết, tập hợp trí thức và phát huy vai trò, trí tuệ, sức sáng tạo của 

đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đại diện, bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp 

của các hội thành viên, thành viên liên kết, hội viên; góp phần n ng cao d n trí, bồi 
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dưỡng nh n tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đưa khoa học và công nghệ trở thành động 

lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo qu c phòng an ninh, x y dựng hệ 

th ng chính trị của tỉnh.  

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Công tác củng cố, xâ  dựng tổ chức bộ má  

- Thành lập ít nhất 01 Trung t m trực thuộc Liên hiệp hội. 

- Phát triển mới ít nhất 02 đơn vị hội thành viên, thành viên liên kết.  

- X y dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan Liên hiệp hội hoàn thành t t và 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- 100% hội thành viên, thành viên liên kết hàng năm hoàn thành t t và hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

- 100% cán bộ tại cơ quan chuyên trách LHH và hội thành viên được tập huấn v  kỹ 

năng hoạt động hội.  

2.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

- 100% cán bộ hội và đảng viên, hội viên trong hệ th ng LHH được quán triệt các 

Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; nhất là v  khoa học 

công nghệ, giáo dục đào tạo, công tác trí thức, bảo vệ môi trư ng. 

- 100% cán bộ hội và đảng viên, hội viên trong hệ th ng LHH thực hiện t t Cuộc 

vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành 

nghiêm đư ng l i, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

2.3. Thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao 

- Tổ chức thành công, n ng cao chất lượng 05 Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 

niên, nhi đồng và 02 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Xuất bản Bản tin khoa học công nghệ của Liên hiệp hội, phát huy vai trò của 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong tuyên truy n, thông tin phổ biến kiến thức. 

- Hàng năm, tổ chức tư vấn, phản biện độc lập ít nhất 2 dự án lớn do tỉnh đặt 

hàng hoặc do Liên hiệp hội chủ động đ  xuất. 

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ phản biện xã hội theo chương trình ph i hợp với 

Ủy ban Mặt trận Tổ qu c tỉnh và phản biện, góp ý các dự thảo luật do Đoàn Đại biểu 

Qu c hội tỉnh tổ chức. 

- Ph i hợp với các ban, sở, ngành liên quan; hội thành viên, thành viên liên kết 

tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thực hiện hiệu quả các Nghị 

quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương liên quan đến tổ chức hội, đội ngũ trí thức, 

khoa học công nghệ. 

- Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức Gặp mặt, đ i thoại, tôn vinh trí 

thức, nhà sáng tạo tiêu biểu theo quy định: Gặp mặt, đ i thoại với trí thức ít nhất mỗi 

năm một lần theo quy định của Tỉnh ủy; tôn vinh, khen thưởng trí thức 03 năm một 

lần theo Hướng dẫn liên tịch của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh và Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 
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2.4. V  tổ chức thực hiện các phong trào thi đua  êu nước 

- 100% các tổ chức trong hệ th ng LHH thực hiện hiệu quả các phong trào thi 

đua yêu nước, các Cuộc vận động và x y dựng điển hình tiên tiến. 

- 100% cán bộ, nh n viên, hội viên LHH thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo 

đức ngh  nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

1. Giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp, phát huy 

tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ trí thức  

Tổ chức quán triệt, phổ biến đư ng l i, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên trong hệ th ng LHH và đội ngũ trí thức. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truy n, giáo dục chính trị tư tưởng để trí thức nhận thức s u sắc 

bổn phận, trách nhiệm, quy n và nghĩa vụ của mình đ i với đất nước, địa phương, đơn 

vị công tác. Ph i hợp với các ban, sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, 

phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng x y dựng Bình Phước phát triển nhanh, 

b n vững. 

N ng cao vai trò của LHH trong hoạt động đi u hòa, ph i hợp với các hội 

thành viên, thành viên liên kết; vai trò cầu n i giữa trí thức với cấp ủy, chính quy n; 

giữa cấp ủy, chính quy n với trí thức. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, đoàn kết 

tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh thông qua việc phát triển hội thành viên, 

hội viên, thành viên liên kết, x y dựng ng n hàng chuyên gia và thực hiện nhiệm vụ 

Đảng, Nhà nước giao. 

X y dựng cơ sở dữ liệu thông tin trí thức thành đạt là ngư i Bình Phước đang 

công tác ngoài tỉnh. Tăng cư ng công tác vận động trí thức, nhất là trí thức trẻ trong 

hệ th ng chính trị và mọi thành phần kinh tế, trí thức Việt ki u tham gia vào x y 

dựng, phát triển quê hương Bình Phước giàu đẹp. 

Tổ chức các diễn đàn phù hợp, tạo đi u kiện cho trí thức đ  xuất, kiến nghị với 

tỉnh những vấn đ  liên quan đến x y dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; x y 

dựng Đảng, chính quy n. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nh n d n tỉnh, Ủy ban 

nh n d n tỉnh ban hành hoặc đi u chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình 

địa phương, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới nhằm phát huy năng lực sáng tạo 

của đội ngũ trí thức phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương và tạo đi u 

kiện cho LHH hoạt động hiệu quả.  

Phát huy vai trò thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh trong 

tham gia ph i hợp các nhiệm vụ phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt 

Nam tỉnh đ  xuất, chủ trì, cùng Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh x y dựng liên 

minh công nhân, nông dân, trí thức làm nòng c t cho x y dựng kh i đại đoàn kết toàn 

d n tộc. 

2. Kiện toàn và phát triển tổ chức LHH, hội thành viên và thành viên liên 

kết 

Tiếp tục củng c , kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan LHH và các hội thành 

viên, thành viên liên kết theo hướng n ng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả, thực hiện 

t t công tác hội viên; đào tạo, bồi dưỡng n ng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên 
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môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác hội cho cán bộ, hội viên trong hệ th ng LHH. 

N ng cao chất lượng hoạt động của các phòng, ban, Trung t m, C u lạc bộ trực thuộc 

hệ th ng LHH; bảo đảm quy n và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, thành viên 

liên kết và hội viên. Phát triển hội thành viên, thành viên liên kết. 

Thực hiện t t Quy chế ph i hợp giữa LHH với các hội thành viên, thành viên 

liên kết; tăng cư ng ph i hợp liên ngành, liên vùng. Mở rộng x y dựng mạng lưới 

chuyên gia trong và ngoài tỉnh để ph i hợp hoạt động, chia sẻ thông tin và kinh 

nghiệm trong công tác hội và kiến thức chuyên ngành. 

Triển khai hiệu quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII v  x y dựng 

Đảng để x y dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan LHH, hội thành viên, thành 

viên liên kết vững mạnh toàn diện. 

3. Nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp 

của các hội thành viên, thành viên liên kết, đơn vị trực thuộc 

3.1. Hoạt động thông tin tu ên tru  n và phổ biến kiến thức 

Huy động đội ngũ trí thức tích cực tham gia vào các hoạt động thông tin, tuyên 

truy n, phổ biến kiến thức, phổ biến pháp luật cho ngư i d n, đưa tri thức KH&CN 

đến các xã, phư ng, thị trấn và các tầng lớp nh n d n, nhất là vùng s u vùng xa, vùng 

đồng bào d n tộc, biên giới của tỉnh. 

N ng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truy n và phổ biến kiến thức. Hỗ 

trợ v  chuyên gia, kỹ thuật cho các hội thành viên, thành viên liên kết khi có nhu cầu 

biên soạn, xuất bản sách, bản tin khoa học thư ng thức hoặc các tài liệu phổ biến kỹ 

thuật phục vụ nh n d n.  

X y dựng mô hình tiêu biểu, tăng cư ng trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh 

nghiệm trong hoạt động hội giữa LHH với các hội thành viên, thành viên liên kết và 

LHH các tỉnh thành bạn. 

Lồng ghép hoạt động triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, thi đua lao động 

sáng tạo với hoạt động tuyên truy n, phổ biến kiến thức khoa học cho ngư i d n; tăng 

cư ng thông tin hai chi u giữa nhà nông với nhà khoa học trong các lĩnh vực nông 

l m, ngư nghiệp, các ngành ngh  chủ lực của tỉnh.  

Bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh để thông tin phổ 

biến kiến thức v  chuyển đổi s ; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công 

nghệ cao, nông nghiệp sạch phục vụ cho chuyển đổi ngành nông nghiệp và hoàn thành 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đ  ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XI. 

Tiếp tục n ng cao chất lượng công tác tuyên truy n giáo dục v  chính trị tư 

tưởng; ph i hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể liên quan, Đài Phát Thanh truy n 

hình và Báo Bình Phước trong tuyên truy n thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất 

nước, địa phương và của LHH. Tổ chức các diễn đàn để thực hiện thông tin tuyên 

truy n phổ biến kiến thức v  khoa học công nghệ, môi trư ng, y tế, giáo dục; cổ vũ 

các tầng lớp nh n d n thi đua lao động, nghiên cứu sáng tạo, tiến qu n vào khoa học 

công nghệ. 
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3.2. Chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện 

và giám định xã hội 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định s  15/2017/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bình Phước Quy định v  công tác tư vấn phản biện 

và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bình Phước. Chủ động đ  

xuất tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội và những vấn đ  liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và 

đào tạo, phát triển nguồn nh n lực; x y dựng đội ngũ trí thức. Kết n i với các chuyên 

gia, nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực trong và ngoài tỉnh tham gia tích cực 

vào hoạt động tư vấn, phản biện các chương trình, dự án trọng điểm, các vấn đ  nóng 

được xã hội quan t m hoặc cần có ý kiến của nhà khoa học. 

Tiếp tục x y dựng, hoàn thiện Ng n hàng chuyên gia; sử dụng có hiệu quả 

mạng lưới chuyên gia, tăng cư ng năng lực cung cấp thông tin và cung cấp chuyên 

gia thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. 

Tổ chức khảo sát, tìm hiểu để chọn các vấn đ  phản biện sát với thực tiễn của 

tỉnh. Tăng cư ng trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm tư vấn phản biện và giám định 

xã hội của LHH Việt Nam và các địa phương tiêu biểu trong cả nước. 

Tổ chức tập huấn v  hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các 

hội thành viên và thành viên liên kết, C u lạc bộ Trí thức, C u lạc bộ nữ Trí thức. 

3.3. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ KH&CN 

trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương 

Khuyến khích cá nh n, tập thể trong hệ th ng LHH đ  xuất nhiệm vụ và tham 

gia nghiên cứu khoa học ở cấp tỉnh, cấp cơ sở theo hướng gắn với yêu cầu thực tiễn v  

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đ i s ng; nhất là 

thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các sản phẩm, mô hình, giải 

pháp hữu ích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Bình Phước. 

Tăng cư ng năng lực của các hội thành viên, thành viên liên kết để sẵn sàng 

tiếp nhận và thực hiện t t các dịch vụ công do Nhà nước chuyển giao, như: cấp chứng 

chỉ hành ngh , hỗ trợ pháp lý, dịch vụ đo lư ng, kiểm định vệ sinh an toàn thực 

phẩm… 

3.4. Hoạt động tôn vinh trí thức và khu ến khích, thúc đẩ  thi đua lao động 

sáng tạo 

Tham mưu thực hiện nghiêm việc Gặp mặt, đ i thoại và tôn vinh trí thức theo 

chỉ đạo của Tỉnh ủy. Thực hiện t t việc khen thưởng, tôn vinh trí thức, nhà khoa học 

trong và ngoài tỉnh có nhi u đóng góp cho hoạt động của LHH và của tỉnh. 

Đảy mạnh phong trào thi đua yêu nước, x y dựng điển hình tiên tiến trong hệ 

th ng LHH. 

Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua lao động, sáng tạo, áp dụng có hiệu quả 

những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đ i s ng. N ng cao chất lượng phong 

trào thi đua sáng tạo thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
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thiếu niên nhi đồng ở cấp tỉnh và cấp huyện; cổ vũ, động viên các tầng lớp nh n d n 

thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo phục vụ công tác, sản xuất kinh 

doanh và đ i s ng. 

3.5. Công tác xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội phát triển cộng đồng 

Khuyến khích các hội thành viên, thành viên liên kết tham gia vào các hoạt 

động xã hội hóa khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nh n 

d n, bảo vệ môi trư ng, y tế, phát triển cộng đồng; công tác giảm nghèo b n vững để 

góp phần x y dựng quê hương Bình Phước.  

Tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nh n đạo, chia sẻ khó khăn đ i với những 

hoàn cảnh cơ nhỡ, hộ nghèo, đồng bào d n tộc thiểu s  vùng s u, vùng xa, vùng biên 

giới còn gặp nhi u khó khăn trong cuộc s ng. 

4. Đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của cơ quan chuyên trách 

LHH 

N ng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ nh n viên 

LHH theo tinh thần giỏi một việc, biết nhi u việc. Tăng cư ng quản trị nội bộ, giữ 

vững đoàn kết th ng nhất, chung sức đồng lòng hoàn thành t t nhiệm vụ được giao 

theo Kế hoạch công tác hàng năm do Ủy ban nh n d n tỉnh phê duyệt. 

Tiếp tục ký kết và thực hiện các chương trình ph i hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

qu c Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng 

vũ trang. 

Ph i hợp với các hội thành viên, thành viên liên kết tích cực đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng tư duy sáng 

tạo, tạo môi trư ng thích hợp để phát huy trí tuệ, vai trò của cán bộ, nh n viên trên các 

lĩnh vực công tác. 

Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Đảng đoàn, 

Ban Chấp hành và bộ Quy chế của cơ quan chuyên trách LHH phù hợp với yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thực hiện t t vai trò đi u hòa, ph i hợp với các hội thành viên, thành viên liên 

kết; bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các hội thành viên, hội viên, 

thành viên liên kết. 

*       * 

* 

Trên đ y là Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022); mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ IV (2022-2027). Với sự quan t m của Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo s u sát của cấp ủy, chính 

quy n địa phương; sự ph i hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, các doanh 

nghiệp, các huyện, thị xã, thành ph  trong tỉnh; sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhà 

khoa học t m huyết với tỉnh Bình Phước; sự nỗ lực, phấn đấu, khát vọng vươn lên của 

toàn thể cán bộ, nh n viên, hội viên, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Bình Phước nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu 

nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã đ  ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp x y dựng và phát 

triển tỉnh Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh và b n vững./. 
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         BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI  

                           KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH  
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PHỤ LỤC 1: 

DANH SÁCH 

HỘI THÀNH VIÊN, THÀNH VIÊN LIÊN KẾT 

 

STT 
Tên Hội Thành viên 

và Thành viên liên kết 

Năm thành 

lập 

Năm tham 

gia Hội 

Thành viên, 

Thành viên 

liên kết 

I. Hội thành viên 

1 Hội Khuyến học 2003 2007 

2 Hội Nhà báo 1998 2007 

3 Hội Luật gia 1997 2007 

4 Hội Đông y 1998 2007 

5 Hội Y dược học 2013 2014 

6 Hội X y dựng 2006 2007 

7 Hội Doanh nh n trẻ 2006 2007 

8 Hội Nữ Doanh nh n 2008 2009 

9 Hội Sinh vật cảnh 2004 2007 

10 Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2009 2007 

11 Hội Đi u 2005 2007 

12 Hội Bảo vệ ngư i tiêu dùng 2009 2012 

II. Thành viên liên kết 

1 Trung t m Anh ngữ Qu c tế Úc Ch u 2011 2012 

2 C u lạc bộ Nữ trí thức 2016 2016 

3 
C u lạc bộ Dưỡng sinh Trư ng sinh học thị 

xã Bình Long 2015 2015 

4 C u lạc bộ Sen Hồng 2018 2019 

5 
Trung t m Khoa học và công nghệ tỉnh Bình 

Phước 2019 2019 

6 C u lạc bộ trí thức thành ph  Đồng Xoài 2019 2019 

7 Chi nhánh Dưỡng sinh tỉnh Bình Phước 2021 2021 
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PHỤ LỤC 2: 

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA  

CÁC HỘI THÀNH VIÊN, THÀNH VIÊN LIÊN KẾT 

 

1. HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước có 209.505 hội viên. Tỏng nhiệm kỳ qua, 

hàng năm, theo chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học 

tỉnh đ u ph i hợp với sở GD&ĐT và sở VH-TT&DL  tổ chức hưởng ứng tuần lễ học 

tập su t đ i cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh với những thông điệp sau: 

Năm 2017: Học để phát triển nh n cách và hoàn thiện bản th n; Năm 2018: Trong 

cách học, phải lấy tự học làm nòng c t; Năm 2019: Đọc và học su t đ i theo tấm 

gương Bác Hồ vĩ đại; Năm 2020: Chuyển đổi s , thúc đẩy học tập su t đ i; Năm 

2021: Chuyển đổi s  và cơ hội học tập su t đ i cho tất cả mọi ngư i trong b i cảnh 

đại dịch Covid -19. Từ năm 2017 đến nay chủ yếu v  công tác: Học tập su t đ i trong 

gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Năm 2021, triển khai thực hiện thí điểm mô hình: Công d n học tập và các 

tiêu chí đánh giá mô hình công d n học tập.  

 V  hoạt động ph i hợp giữa thành viên, thành viên liên kết với Liên hiệp hội từ 

năm 2017 đến nay. Hội Khuyến học là thành viên của LHH thư ng xuyên thực hiện 

các yêu cầu của LHH v  mọi lĩnh vực công tác có liên quan, tham gia họp hội đầy đủ, 

báo cáo đúng th i gian qui định. 

Trong những năm qua phong trào khuyến học, khuyến tài, x y dựng xã hội học 

tập trên địa bàn tỉnh được sự quan t m của cấp ủy Đảng, chính quy n các cấp đã trở 

thành một phong trào thi đua rộng khắp trong nh n d n. Chỉ thị, nghị quyết của Đảng 

và Nhà nước v  khuyến học, khuyến tài, x y dựng xã hội học tập luôn được các cấp 

hội quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác tham mưu của các cấp hội 

khuyến học trong tỉnh được thư ng xuyên hơn, đồng th i đã thể hiện rõ nét v  vai trò 

nòng c t, có tinh thần chủ động trong liên kết, ph i hợp với các tổ chức, các lực lượng 

xã hội, có tinh thần sáng tạo vượt qua khó khăn để x y dựng tổ chức hội và phát triển 

hội viên. Đặc biệt là việc x y dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, hoạt động khuyến học, khuyến tài, x y dựng xã hội 

học tập trong tỉnh đã góp phần đem lại quy n lợi cho từng ngư i, từng gia đình, dòng 

họ, cộng đồng và đơn vị. Kết quả của hoạt động này đã góp phần tác động đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nên môi trư ng thúc đẩy việc x y dựng xã 

hội học tập của tỉnh. Hoạt động khuyến học, tuyên dương khen thưởng đã khẳng định 

sự quan t m s u sắc của Đảng, Nhà nước của toàn xã hội đ i với việc học hành, tiến 

bộ của mỗi cá nh n trong cộng đồng d n cư, tôn vinh hi n tài, khơi dậy một khí thế 

mới trong th i kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, th i kỳ của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0. 
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2. HỘI ĐIỀU TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Hội Đi u tỉnh Bình Phước có 103 hội viên. Hội đã thành lập được 03 Chi hội 

đi u (huyện Bù Đăng, huyện Phú Ri ng và huyện Đồng Phú). Trong nhiệm kỳ hoạt 

động của Hội tiếp tục ổn định, được sự quan tâm Hiệp hội Đi u Việt Nam, lãnh đạo 

tỉnh và các sở nghành liên quan có các giải pháp phát triển ngành đi u Bình Phước 

theo hướng b n vững, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến, 

xuất khẩu đi u. Nhi u doanh nghiệp đã được cấp quy n sử dụng chỉ dẫn địa lý, năng 

lực sản xuất kinh doanh phát triển, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất nhập 

khẩu, hoạt động đ i ngoại tuyên truy n được đẩy mạnh. 

Hoạt động của Hội đã mở rộng thiết thực nhi u hơn cho ngư i trồng đi u, đã 

kết nạp 35/103 hội viên là nông dân trồng đi u giỏi tiêu biểu của tỉnh vào Hội. Bước 

đầu tiến hành nhân rộng mô hình ghép cải tạo vư n đi u tăng năng suất, chất lượng 

đạt hiệu quả cao tạo sự phấn khởi cho ngư i trồng đi u. 

Nhìn chung, những năm qua tổ chức bộ máy Hội ngày càng vững mạnh, từng 

bước đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Hội Đi u được đánh giá là một trong những tổ chức xã hội - ngh  nghiệp hoạt động có 

hiệu quả, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; đồng th i, cũng là một trong những Hội có 

nhi u đóng góp cho xã hội v  an sinh xã hội. 

Ph i hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công 05 Hội nghị tuyên dương 

hộ nông dân trồng đi u giỏi và ra mắt Chi hội nông dân trồng đi u tại 5 huyện, thị (Bù 

Gia Mập, Phú Ri ng, Bù Đăng ,Đồng Phú và TP. Đồng Xoài) với sự tham gia 600 đại 

biểu đại diện cho các công ty, các thành viên của Chi hội nông dân trồng đi u trên các 

huyện, thị tạo đi u kiện cho các doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân 

trồng đi u. 

Ph i hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ký ban hành Quyết 

định 1559/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh v  việc phê duyệt Đ  án phát 

triển b n vững ngành đi u Bình Phước đến năm 2020; Ph i hợp với các sở, ngành liên 

quan tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết s  11-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban 

Thư ng vụ Tỉnh ủy v  phát triển ngành đi u Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 và 

tầm nhìn 2030, đồng th i ph i hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh 

ký ban hành Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh v  thực hiện 

Nghị quyết s  11-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy v  phát triển 

ngành đi u Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030. 

Tham mưu cho UBND tỉnh thuận chủ trương tại Công văn s  1877/UBND-KT 

ngày 03/7/2019 và Công văn s  995/UBND-KT ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Bình 

Phước v  việc ph i hợp thực hiện dự án “Nâng cao năng lực hướng đến việc phát 

triển bền vững chuỗi cung ứng ngành hạt điều tại Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác 

Phát triển Na Uy NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation) tài trợ. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đi u ph i hợp với Trung tâm Phát triển Nông 

thôn thuộc viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, Sở Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn quy trình và hồ sơ xin cấp quy n sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản 

phẩm hạt đi u Bình Phước, đến nay đã có 09 doanh nghiệp hội viên được cấp quy n 

sử dụng. Ph i hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, VNPT Bình Phước Hỗ trợ Doanh 
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nghiệp đã được cấp quy n sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hạt đi u, xây dựng mã 

truy xuất nguồn g c sản phẩm nông sản. 

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, trong những năm qua Hội Đi u Bình 

Phước đã triển khai nhi u hoạt động nhằm hỗ trợ ngư i trồng đi u th m canh, tăng 

năng suất, chất lượng hạt đi u, qua đó đã góp phần tăng năng suất đi u từ 11,49 tạ/ha 

vào năm 2016 lên 13,91 tạ/ha vào năm 2020. 

Ph i hợp với Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội 

thảo khoa học “Cây điều thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Phƣớc” với 

160 nông dân tham gia tại xã Phƣớc Sơn, huyện Bù Đăng và xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú. 

 Hội đi u Bình Phước vận động doanh nghiệp, hội viên ủng hộ hoạt động xã 

hội, từ thiện: khoảng 22 tỷ đồng, trong đó quỹ vaccine phòng ch ng covid-19 được 6 

tỷ 280 triệu. Hội Đi u đã tham gia tích cực trong công tác xã hội từ thiện nhằm góp 

phần giúp đỡ cộng đồng, xã hội, những ngư i có hoàn cảnh khó khăn, thuộc đ i tượng 

hưởng chính sách xã hội, ngư i già neo đơn.  
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          3. HỘI NHÀ BÁO TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước có 139 hội viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 8 thạc sĩ và 

126 đại học. Những năm qua, với mục tiêu: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng 

hoạt động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước”. 

Hội Nhà báo tỉnh hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả; Tổ chức bộ máy ngày 

càng vững mạnh, từng bước đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm 

vụ trong tình hình mới.  

 Trước năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước có 80 hội viên. 5 năm qua, các 

Chi hội đã kết nạp 64 hội viên, công tác kết nạp hội viên bảo đảm đúng Đi u lệ Hội và 

hướng dẫn của Hội NBVN, coi trọng chất lượng, không chạy theo s  lượng, vì vậy 

chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao. 

Hội Nhà báo tỉnh thư ng xuyên quan t m đến công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng, đạo đức ngh  nghiệp cho hội viên. Hội đã tổ chức và ph i hợp với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước cho hội viên để 

hội viên nắm vững định hướng, nội dung tuyên truy n trong từng th i kỳ.  

Hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37- CT/TW của 

BCH Trung ương Đảng (khoá IX) v  “tiếp tục n ng cao vai trò, chất lượng hoạt động 

của Hội NBVN trong th i kỳ mới”. Thực hiện Kết luận 23-KL/TW ngày 22/11/2017 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng v  “tăng cư ng chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò 

của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái v  tư tưởng chính trị, 

đạo đức, l i s ng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nh  làm t t công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, hội viên nhà báo trong tỉnh đã n ng cao bản lĩnh 

chính trị, trau rồi phẩm chất đạo đức ngh  nghiệp, nắm vững định hướng tuyên truy n 

của Đảng.  

Hằng năm, Hội đ u ph i hợp với Trung t m Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội 

Nhà báo Việt Nam; Các Ban của Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức bồi 

dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đ  như: “Kỹ năng viết v  x y dựng Đảng”; “Kỹ 

năng làm báo đa phương tiện”; “Kỹ năng thực hiện tác phẩm báo chí chất lượng cao”; 

“Kỹ năng viết bài đấu tranh, phản bác “ m mưu diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư 

tưởng văn hóa” … với tổng s  gần 300 lượt hội viên nhà báo tham gia. Trong nhiệm 

kỳ, Hội Nhà báo tỉnh còn tổ chức 8 chuyến đi thực tế trao đổi nghiệp vụ, giao lưu với 

Hội Nhà báo các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, L m Đồng, Bình Thuận và 

Vùng Cảnh sát biển III, đồng th i tiếp đón, trao đổi kinh nghiệm với Hội Nhà báo các 

tỉnh: Bến Tre, Long An, Vĩnh Long và Đồng Nai.  

Hội đã duy trì việc xuất bản và từng bước n ng cao chất lượng, nội dung, hình 

thức Đặc san Ngư i làm báo Bình Phước. Đ y là tài liệu nghiệp vụ bổ ích được đông 

đảo hội viên quan t m, đón đọc. Nội dung các s  đặc san phản ánh v  tình hình phát 

triển kinh tế-xã hội, đảm bảo giữ vững qu c phòng an ninh của tỉnh, nêu gương Ngư i 

t t việc t t, duy trì chuyên mục: “Trao đổi nghiệp vụ” giới thiệu các bài viết, các ý 

kiến, kinh nghiệm v  nghiệp vụ làm báo, góp phần thiết thực bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng, nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo. Các cuộc hội thảo nghiệp vụ báo chí do Hội 

Nhà báo tỉnh tổ chức và ph i hợp tổ chức như: “Báo chí với công tác tuyên truy n đưa 

Nghị quyết của Đảng vào cuộc s ng”;  “Truy n thông với phát triển khoa học và công 
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nghệ” góp phần n ng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ của hội viên nhà báo và 

chất lượng hoạt động công tác Hội. 

Hằng năm, Hội duy trì đ u đặn việc tổ chức thực hiện Giải Báo chí tỉnh; Đ  án 

Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, đồng th i Hội còn ph i hợp với các cơ quan 

báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các cuộc thi báo chí v  chủ đ : “X y dựng 

Đảng”; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Bình 

Phước 20 năm trên đư ng đổi mới”. Đ y là một trong những hoạt động nghiệp vụ 

thiết thực, bổ ích cho các hội viên nhà báo, góp phần n ng cao trình độ nghiệp vụ của 

hội viên và chất lượng thông tin, tuyên truy n của các cơ quan báo chí.  

Là một tổ chức chính trị - xã hội - ngh  nghiệp của những ngư i làm báo trong 

tỉnh, thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng v  “tiếp tục n ng cao vai 

trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong th i kỳ mới”, được sự 

quan t m lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của Thư ng trực, 

Thư ng vụ Hội Nhà báo Việt Nam và sự giúp đỡ, ủng hộ của các cấp, các ngành, hoạt 

động của Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ toàn khóa và 

có những bước phát triển mới. 

Một trong những hoạt động trọng t m được Hội duy trì thư ng niên là ph i hợp 

với các cơ quan báo chí, một s  sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức Hội báo 

Xu n vào dịp Tết cổ truy n của d n tộc. Hội Báo Xu n luôn được đổi mới v  nội 

dung, hình thức để thu hút đông đảo quần chúng nh n d n đến tham quan, đọc báo. 

Kết thúc Hội Báo Xu n, Hội đã tổ chức đưa các ấn phẩm báo chí tặng các đồn biên 

phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu  văn hóa, giải 

trí của các chiến sĩ  trong dịp tết. Kinh phí hoạt động xã hội, từ thiện: khoảng hơn 10 

tỷ đồng. 

Hội Nhà báo tỉnh đạt được những kết quả trên là nh  sự quan t m lãnh đạo, chỉ 

đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; 

sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí 

Trung ương, tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí. 

Ban Chấp hành Hội đã đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích 

cực đóng góp trí tuệ xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ công tác toàn khóa và từng năm. Ban thư ký các Chi hội đã nỗ lực, nhiệt 

tình với công tác Hội, tìm tòi, đổi mới hoạt động, chú trọng làm t t công tác bồi 

dưỡng n ng cao trình độ chuyên môn, ý thức đạo đức ngh  nghiệp cho hội viên, bảo 

vệ quy n lợi của hội viên. Đa s  hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội, 

quan tâm nhi u hơn đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, gắn bó với tổ chức Hội. 
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4. HỘI LUẬT GIA TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Hội Luật gia tỉnh là tổ chức Chính trị - xã hội - ngh  nghiệp đặc thù, được 

UBND tỉnh thành lập tại Quyết định s  2153/QĐ-UB ngày 18/11/1997. Hội có 301 

hội viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 296 đại học. Th i gian qua Hội được sự 

quan t m của Cấp ủy, Chính quy n, Hội đã được hỗ trợ v  chuyên môn, nghiệp vụ và 

trang bị t t v  cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn của Hội. Hiện nay 

với 8 cán bộ và nh n viên: 05 ngư i chuyên trách, 03 ngư i kiêm nhiệm, thành lập 07 

Chi hội Luật gia cơ sở với 301 hội viên (các Hội viên công tác chủ yếu ở các cơ quan 

tư pháp và một s  Hội viên công tác trong ngành pháp luật. Ý thức được trách nhiệm 

của mình đ i với việc bảo vệ, x y dựng và hoàn thiện hệ th ng pháp luật Việt Nam 

góp phần cho công cuộc x y dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quy n XHCN, vì vậy các 

hội viên đã không ngừng n ng cao kiến thức cho bản th n. Hiện nay, hội viên Hội 

Luật gia đa s  đ u có trình độ chuyên môn cao, chủ yếu là chuyên ngành Luật và hành 

chính, 80% hội viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và là cán bộ đương chức 

tại các cơ quan pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

 Hoạt động tuyên truy n, phổ biến giáo dục pháp luật: phổ biến giáo dục pháp 

luật cho 73 xã với 4.920 lượt ngư i tham dự. 

 Hoạt động tư vấn, phản biện, góp ý: 740 văn bản. 
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5. HỘI Y DƢỢC HỌC TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 Hội Y dược học tỉnh Bình Phước có 299 hội viên; trong đó có 5 thạc sĩ, 266 đại 

học. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã nhận được sự quan t m của các cấp chính quy n, 

Tổng Hội Y dược Việt Nam, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bình Phước trong việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Toàn thể Hội viên thực hiện đầy đủ các nội dung của Chương trình “Đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của ngư i bệnh” 

nhằm n ng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng c  ni m tin và sự hài lòng của ngư i 

bệnh. 

 Hội đã tổ chức tập huấn v  “Thực hành nghiên cứu l m sàn t t (GCP) và đạo 

đức trong nghiên cứu y sinh cho các chủ nhiệm đ  tài nghiên cứu khoa học của ngành 

y tế trong quá trình triển khai thực hiện đ  tài. 

 Trong th i gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, các thành viên Hội Y dược học đã 

tình nguyện tham gia triển khai thực hiện t t các hoạt động phòng, ch ng dịch do 

chính quy n, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

 Ph i hợp hoạt động giữa các Hội viên nhằm bồi dưỡng kiến thức, y đức, đoàn 

kết, tập hợp và phát triển, phát huy tài năng, trí tuệ, đồng th i là lý tưởng cách mạng 

của lực lượng cán bộ y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và n ng cao sức khỏe 

nh n d n phấn đấu, quyết t m hoàn thành nhiệm vụ được. 

 Trong th i gian qua Hội và các thành viên của Hội đã tham gia nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ  được 44 đ  tài cấp cơ sở.  
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6. HỘI ĐÔNG Y TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Hội Đông y tỉnh Bình Phước có 1.245 hội viên, trong đó có 1 thạc sĩ y khoa, 39 

bác sĩ y học cổ truy n và đa khoa. Cơ quan chuyên trách Hội Đông y tỉnh Bình Phước 

có 4 định suất được hưởng lương của nhà nước và có 2 đồng chí là Đảng viên, sinh 

hoạt Đảng lồng ghép với Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hoạt 

động Công đoàn cũng ghép chung với Công đoàn Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh. Các hoạt động liên quan đến Đảng, đoàn thể công đoàn đ u được cán bộ, 

viên chức của Hội tu n thủ và tham gia đầy đủ. 

Hội Đông y tỉnh Bình Phước là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Bình Phước ngay từ những ngày đầu thành lập. Hội luôn tuyên truy n 

động viên hội viên tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng như các buổi 

hội thảo khoa học… Đã có hội viên đạt thành tích cao trong các cuộc hội thi sáng tạo 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước. Hội luôn ph n công các 

hội viên có trình độ chuyên môn cao tham gia Hội đồng ban giám khảo trong các hội 

thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng như các buổi hội thảo khoa học của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Phước. 

Ban chuyên môn Tỉnh Hội đã tổ chức và ph i hợp Trung t m bồi dưỡng Chính 

trị các huyện, thị mở được 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên 11/11 

Huyện, Thị, Thành Hội trong tỉnh, các lớp gồm: Chẩn đoán, đi u trị r i loạn giấc ngủ 

theo quan điểm YHCT và dược liệu c y thu c, vị thu c có tác dụng thay thế mật gấu; 

Phương pháp ch m cứu và chẩn đoán sau tai biến liệt nửa ngư i; Lý luận cơ bản 

YHCT; Ch m cứu cơ sở và phương pháp dưỡng sinh, có 592 lượt hội viên tham gia 

học tập. 

Công tác tuyên truy n cách phòng và chữa bệnh bằng Đông y, Đông dược trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo viết, báo điện tử, đài truy n hình, 

truy n thanh còn hạn chế. Trong th i gian qua, hội viên Đông y các huyện Bù Đăng; 

Bù Gia Mập; Chơn Thành; Bình Long đã tuyên truy n cách nuôi trồng, chế biến và sử 

dụng thu c nam trên Đài truy n hình được gần 10 tin, bài.  

Thư ng trực Tỉnh Hội tuyên truy n các văn bản của Đảng, Nhà nước đ i với 

công tác Hội, có 538 lượt hội viên tham gia học tập. 

Phòng Chẩn trị Đông y ở các cấp Hội thư ng xuyên nhắc nhở, tuyên truy n cho 

bệnh nh n đến khám, chữa bệnh phải đeo khẩu trang, sát trùng bằng cồn, hoặc rửa tay 

bằng xà phòng để phòng ch ng dịch bệnh covid -19 và không được chủ quan, lơ là 

với dịch bệnh.  

Hàng năm, các cấp Hội cơ sở tổ chức nhi u buổi thảo luận chuyên đ  v  bài 

thu c kinh nghiệm, c y thu c quý có tác dụng chữa bệnh đạt hiệu quả cao, tiêu biểu 

như Hội Đông y TP.Đồng Xoài; Thị Hội Bình Long và Huyện Hội Hớn Quản.  

V  công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nh n d n: Công tác khám, 

chữa bệnh cho nh n d n được hội luôn coi trọng, đ y là công tác trọng t m được duy 

trì thư ng xuyên tại các Phòng Chẩn trị Đông y. Trong giai đoạn từ 2017 – 30/4/2022, 

Hội đã khám chữa bệnh bằng Đông y cho 981.331 lượt bệnh nh n, trong đó s  ngư i 

được khám chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thu c như ch m cứu, bấm 

huyệt 605.211 lượt ngư i; h t thu c nam, bắc 1.257.630 thang; bó xương, bong g n 
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5.987 bệnh nh n; chữa rắn cắn 2.499 bệnh nh n. Khám chữa bệnh miễn phí cho 

86.471 lượt ngư i; ch m cứu, bấm huyệt miễn phí 72.958 lượt ngư i; h t 165.948 

thang thu c nam miễn phí cho bệnh nh n, ước trị giá thành ti n hơn 4 tỷ đồng. 

Hoạt động xã hội: Các cấp Hội Đông y trong tỉnh hưởng ứng, tham gia các 

cuộc vận động ủng hộ quỹ vì ngư i nghèo, phòng ch ng thiên tai, nhà tình thương…, 

đ i với cán bộ các cấp hội là 1 ngày lương, hội viên từ 5 - 10 ngàn đồng trở lên, tùy 

theo từng cấp Hội ở địa phương. Hội Đông y các cấp đã chủ động ph i hợp với các 

ban, ngành địa phương tổ chức các đợt khám, cấp thu c, tặng quà cho bệnh nh n 

nghèo, đ i tượng chính sách nh n dịp các ngày lễ như: Ngày Thương binh liệt sỹ 

27/7, ngày Hội Ngư i cao tuổi 1/10, ngày Qu c khánh 2/9, với tổng trị giá 

594.215.000đ.  

Công tác phòng ch ng dịch bệnh Covid -19 năm 2021: Hầu  hết Hội Đông y 

các huyện, thị, thành ph  đ u có cán bộ nh n viên y tế và hội viên tham gia đi tuyến 

đầu và trực ch t tại các xã trong huyện, có 86 hội viên tham gia trực ch t và bệnh viện 

dã chiến. Ngoài ra Hội Đông y các huyện, thị, thành ph  trong tỉnh đã ủng hộ ti n, 

nhu yếu phẩm cho khu cách ly và hỗ trợ bà con khó khăn mùa dịch Covid -19 với 

tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.  
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7. HỘI NỮ DOANH NHÂN TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Phước có 70 hội viên, trong đó có 3 thạc sĩ, 30 

đại học, 15 trình độ cao đẳng hoạt động trong lĩnh vực chế biến, sản xuất, xuất nhập 

khẩu nông sản (chủ lực là hạt đi u); thương mại, dịch vụ, đầu tư, x y dựng, giáo dục 

và y tế với quy mô vừa và nhỏ... Hội Nữ doanh nhân tỉnh  luôn nêu cao hoạt động 

thiện nguyện song song với những hoạt động chính của Hội cũng như giữ gìn sự đoàn 

kết, th ng nhất, mỗi Hội viên trong Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần 

tương th n tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. 

Lãnh đạo Hội luôn là những ngư i đi đầu trong các phong trào cũng như kêu 

gọi Hội viên tham gia đóng góp với tiêu chí đúng ngư i đúng đ i tượng, bên cạnh đó 

thư ng xuyên quan t m, động viên Hội viên trong công việc cũng như trong việc vận 

động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, ch ng dịch bệnh. 

Bên cạnh đó đầu năm 2020 do ảnh hưởng nặng n  của đại dịch Covid tới n n 

kinh tế thế giới cũng như tỉnh nhà đặc biệt là cộng đồng doanh nhân tỉnh và đa s  là 

hội viên Hội Nữ doanh nhân. Tình trạng trên gây nên việc suy giảm s  lượng cũng 

như chất lượng Hội viên. 

Từ năm 2020 đến 2022, dịch bệnh diễn biến kéo dài, phức tạp, giá cả thất 

thư ng g y khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; giá các mặt hàng nông sản chủ lực 

của tỉnh (đi u, tiêu, cà phê, cao su) liên tục giảm, khả năng phục hồi chậm. Các biện 

pháp phòng ch ng dịch đã làm các doanh nghiệp nhi u ngành lĩnh vực chịu ảnh 

hưởng nặng n . Nhưng trước khó khăn đó, hơn bao gi  hết, Hội Nữ doanh nhân tỉnh 

Bình Phước đã thể hiện t t vai trò thư ng xuyên chia sẻ, động viên và kịp th i hỗ trợ 

các doanh nghiệp hội viên khắc phục khó khăn vươn lên tiếp tục duy trì và đưa hoạt 

động sản xuất kinh doanh dần hồi phục. Nữ doanh nh n Bình Phước không chỉ nỗ lực 

trong sản xuất kinh doanh vì sự phát triển doanh nghiệp nói riêng mà còn tham gia 

tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ yêu thương vì sự phát triển của 

cộng đồng.  Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã vận động Hội viên, các đơn vị, cá nhân hỗ trợ 

các nhu yếu phẩm, vật tư y tế, ủng hộ quỹ vắc xin, ti n mặt cho công tác phòng ch ng 

dịch Covid-19, chia sẻ với đồng bào các tỉnh mi n Trung khắc phục hậu quả thiên tai 

và các hoạt động xã hội từ thiện khác với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng. 

Hội Nữ doanh nhân tỉnh luôn nêu cao tinh thần hoạt động thiện nguyện song 

song với những hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội cũng như giữ gìn sự đoàn kết, 

th ng nhất, mỗi Hội viên trong Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần 

tương th n tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. 

Lãnh đạo Hội luôn là những ngư i đi đầu trong các phong trào cũng như kêu 

gọi Hội viên tham gia đóng góp với tiêu chí đúng ngư i, đúng đ i tượng, bên cạnh đó 

thư ng xuyên quan t m, động viên Hội viên trong công việc cũng như trong việc vận 

động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, ch ng dịch bệnh. 

Hội luôn nhận được sự quan t m, động viên của Thư ng trực Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh; sự ph i hợp, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đ i tác trong và ngoài trong 

tỉnh. 
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8. HỘI BẢO VỆ NGƢỜI TIÊU DÙNG TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 Hội Bảo vệ Ngư i tiêu dùng có 179 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã ph i 

hợp với các cơ quan báo chí và ngành chức năng của tỉnh tăng cư ng công tác tuyên 

truy n v  bảo vệ quy n lợi ngư i tiêu dùng, nhất là các văn bản Luật liên quan đến 

công tác bảo vệ quy n lợi ngư i tiêu dùng. Hội đã chỉ đạo các hội viên thư ng xuyên 

tuyên truy n đến ngư i tiêu dùng, ph i hợp với cơ quan báo chí và các cơ quan ban 

ngành, địa phương tổ chức tuyên truy n trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

hình thức lồng ghép vào các buổi hội thảo, mít tinh, kỷ niệm, nói chuyện chuyên đ , 

giúp mọi ngư i nắm và hiểu v  Luật BVQLNTD, nhất là tuyên truy n nh n dịp kỷ 

niệm Ngày Quy n của ngư i tiêu dùng thế giới 15/3 hàng năm nhằm cung cấp các 

thông tin, quy định pháp luật, quy n nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp đến ngư i tiêu 

dùng. 

 Hưởng ứng ngày quy n của ngư i tiêu dùng Việt Nam - Ngày 15 tháng 3 hàng 

năm, BCH Hội đã ph i hợp triển khai đến các huyện, thị; các tổ chức chính trị - xã 

hội, Ban quản lý các chợ, TTTM, siêu thị cùng với các doanh nghiệp thực hiện treo 

băng rôn, khẩu hiệu tuyên truy n hưởng ứng ngày “Quy n của Ngư i tiêu dùng Việt 

Nam”; chọn lọc những tin bài đăng tải, tuyên truy n trên trang thông tin điện tử của 

Sở Công Thương, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có thành viên trong 

BCH Hội đang công tác v  những hoạt động của các địa phương trên cả nước hưởng 

ứng Ngày 15 tháng 3. 

 BCH Hội cũng đã ph i hợp với cơ quan truy n thông, các sở ngành, UBND các 

huyện, thị tuyên truy n, vận động thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị,  UBMTTQVN, 

Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành TW v  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Cuộc vận 

động ngư i Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó đã kết hợp cùng với  

Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài , Đồng Phú, siêu thị The Gold Mart, các đơn vị tổ 

chức Hội chợ lồng ghép tuyên truy n tại các phiên chợ hàng Việt v  nông thôn, Hội 

chợ hàng tiêu dùng trên địa bàn các huyện vùng s u, vùng xa. 

 Trên cơ sở các văn bản pháp quy đã khá đồng bộ, hoạt động Bảo vệ Ngư i tiêu 

dùng (BVNTD) của Hội có nhi u thuận lợi; nhận thức từ lãnh đạo địa phương đến cơ 

quan chức năng v  vai trò của Hội có sự chuyển biến rõ rệt, tạo thuận lợi cho Hội hoạt 

động t t. Ban Chấp hành Hội và Hội viên đồng thuận, th ng nhất tạo ti n đ  cho hoạt 

động Hội sôi nổi, bám sát Đi u lệ của Hội, thực hiện t t nhiệm vụ được Nhà nước 

giao. Nhìn chung Hội đã hoàn thành t t những chỉ tiêu, và nhiệm vụ đ  ra, nhi u nội 

dung mới đã được Hội thực hiện có hiệu quả được tỉnh, Trung ương Hội đánh giá cao; 

trong đó có sự đóng góp tích cực của thư ng trực Hội, các thành viên Ban Chấp hành 

và toàn thể hội viên; đăc biệt Hội được nhi u ngư i tiêu dùng biết đến và tin cậy hơn, 

nh  giải đáp thỏa đáng các nhu cầu, kiến nghị, đ  xuất của ngư i tiêu dùng. 

Vận động ngư i tiêu dùng không sử dụng hàng nhập lậu, không tiếp tay cho 

các hành vi sản xuất, kinh doanh, hàng giả hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm khác.Tiến hành cho các tổ chức, cá 

nh n hộ kinh doanh ký hơn 1500 bản cam kết: không kinh doanh thu c lá ngoại nhập 

lậu; không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng x m phạm bản quy n sở hữu trí tuệ, 

không sản xuất, kinh doanh ph n bón giả, kém chất lượng, không kinh doanh mũ bảo 

kém chất lượng. 
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 Với tinh thần chủ động của BCH Hội và sự ph i hợp nhiệt tình của các ngành, 

đặc biệt là Sở Công Thương, hoạt động v  BVNTD đã chặt chẽ và có hiệu quả hơn; 

nhi u doanh nghiệp có ý thức gắn sản xuất- kinh doanh với bảo vệ quy n lợi ngư i 

tiêu dùng, nhằm giữ thị trư ng, phát triển sản xuất, ổn định và tăng trưởng. 

 Là hội thành viên thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Phước, 

Hội luôn gắn với Quy chế ph i hợp hoạt động giữa hội thành viên với Liên hiệp các 

hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Liên hiệp hội 

tổ chức và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Ph i hợp t t trong việc góp ý x y 

dựng Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế ph i hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội 

với các hội thành viên và thành viên liên kết. 
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          9. HỘI XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 Hội X y dựng tỉnh Bình Phước có 197 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã 

thư ng xuyên tuyên truy n, phổ biến kiến thức cho các hội viên bằng nhi u hình thức 

khác nhau như: Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực trên cổng 

thông tin điện tử của Sở X y dựng để các cá nh n, tổ chức thuận tiện cập nhật thông 

tin quy định kịp th i; lồng ghép công tác tuyên truy n, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực x y dựng tại các buổi giao ban, họp hội của 

Hội x y dựng Bình Phước. 

 Tham gia góp ý một s  dự thảo thuộc lĩnh vực x y dựng trên địa bàn tỉnh như: 

Quy định v  quản lý đầu tư x y dựng trên địa bàn tỉnh; Quy định chi tiết một s  nội 

dung v  quản lý chất lượng và bảo trì công trình x y dựng trên địa bàn tỉnh. 

 Các thành viên trong ban chấp hành hầu hết đ u là kiêm nhiệm, nhưng tất cả đã 

thể hiện sự nhiệt tình, t m huyết trong hoạt động Hội; Đã đóng góp được nhi u ý kiến 

thiết thực cho Hội với trách nhiệm cao và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được ph n 

công. 

 Hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội được tổ chức thư ng niên hàng 

năm, khi có yêu cầu v  tư vấn, phản biện liên quan đến lĩnh vực của Hội và của Sở 

X y dựng. Khi có công văn đ  nghị của Liên hiệp hội cần tư vấn, phản biện, Hội X y 

dựng ph i hợp giới thiệu những ngư i có chuyên môn phù hợp để tham gia tư vấn, 

phản biện. Ph i hợp với Liên hiệp hội trong việc truy n tải thông tin đăng bạ kỹ sư 

chuyên nghiệp ASEAN của Việt Nam. 
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10. HỘI DOANH NHÂN TRẺ 

 Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức thành công nhi u chương trình thu hút Hội 

viên là doanh nh n tham gia như: chương trình “Thứ Ba Máu Lửa” gặp gỡ hàng tuần 

của hội viên Hội Doanh nh n trẻ tỉnh Bình Phước đã giúp nhi u doanh nghiệp được 

kết n i giao thương với nhau; Thư ng xuyên tham gia các hoạt động giao lưu liên kết 

với các Hội Doanh nh n trẻ các tỉnh bạn đặc biệt là Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, 

L m Đồng…  

 Kêu gọi, tổ chức, đón tiếp nhi u tập đoàn kinh tế lớn v  tỉnh nhà đầu tư tiêu 

biểu như các hoạt động tiếp đón đoàn công tác Cengroup v  làm việc tại Tp.Đồng 

Xoài, tập đoàn Đèo Cả v  làm việc tại tỉnh Bình Phước… 

 V  các hoạt động đào tạo, tập huấn Hội viên thư ng xuyên được tham gia 

nhi u chương trình tọa đàm, hội thảo... các chương trình tiêu biểu như CEO Forum 

2021 với nhi u diễn giả là các doanh nh n nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, các chương 

trình tập huấn v  chuyển đổi s  của Bộ thông tin và truy n thông, VNPT, 

Mobiphone…  

 Trong nhiệm kỳ vừa qua hội đã giới thiệu thành công nhi u gương mặt doanh 

nh n lọt vào vòng chung khảo chương trình bình chọn “Doanh nh n trẻ khởi nghiệp 

xuất sắc” hàng năm do Trung ương Hội Doanh nh n trẻ Việt Nam tổ chức; giới thiệu 

các doanh nghiệp tham gia giải Sao Vàng Đất Việt… 

 Được sự quan t m, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, trong th i gian qua 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng đã tạo cơ hội liên kết cùng hợp tác với các đơn vị khác 

để các Doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển 

lãm,... Hỗ trợ thông tin, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp, Hội viên 

Hội trên tinh thần ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Doanh nh n trẻ tỉnh với Đài 

Phát thanh Truy n hình và Báo Bình Phước. 

Tham gia đóng góp ý kiến với các cấp chính quy n nhằm tạo môi trư ng kinh 

doanh thuận lợi cho Doanh nghiệp. 
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          11. HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa có 50 Hội viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 30 đại 

học, còn lại là cao đẳng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

luôn nhận được sự quan tâm của Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh, các ngành liên quan, 

sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nên đã đạt được những kết 

quả đáng khích lệ.  

Tổ chức bộ máy Hiệp hội đang từng bước được kiện toàn, cơ sở vật chất, 

phương tiện làm việc bước đầu được quan t m đầu tư v  cơ bản, cơ chế hoạt động của 

Hiệp hội đang từng bước được củng c , hoàn chỉnh. 

Những năm qua, Hiệp hội đã thực hiện các hoạt động theo tinh thần đổi mới, 

sáng tạo, trong đó đặc biệt coi trọng công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ, hội 

viên. Đó là nhiệm vụ có tính “đột phá”. Với phương ch m “Đoàn kết - Kỷ cương - 

Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, hoạt động của Hội ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, 

nhi u việc mới, trọng tâm mang tính n n tảng đã được triển khai thực hiện khá toàn 

diện, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đ  ra. 

Hiệp hội đã tích cực tuyên truy n, vận động hội viên, cộng đồng doanh nghiệp 

tham gia vào các phong trào mang nhi u ý nghĩa do Đảng, Nhà nước khởi xướng và 

phát động; tham gia gần như đầy đủ các cuộc giám sát hoạt động của Ban Kinh tế 

ngân sách tỉnh. Ph i hợp với một s  tổ chức, doanh nghiệp có uy tín triển khai thực 

hiện các Cuộc vận động “Ngư i Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hướng đến 

mục tiêu hàng Việt Nam chinh phục ngư i Việt Nam; phát động chương trình “Ngày 

vì ngư i nghèo”. 

Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội luôn bám sát vào định hướng chính trị và mục tiêu 

phát triển của Đảng và Nhà nước để thực hiện t t các nhiệm vụ được giao. Ph i hợp 

với các cơ quan thông tin truy n thông trong và ngoài tỉnh đến thăm, tìm hiểu một s  

doanh nghiệp của Hiệp hội; kịp th i triển khai hàng loạt các chủ trương, chính sách 

lớn của Đảng v  phát triển kinh tế tư nh n; Qua đó, góp phần bảo đảm cho các nghị 

quyết và văn bản pháp luật phản ánh được ý kiến, nguyện vọng của cộng đồng doanh 

nghiệp, đảm bảo tính thực thi, tạo ra những đột phá v  chính sách và hành lang pháp 

lý cho hoạt động của doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đánh giá 

tích cực. 

Hiệp hội tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo, chuyên đ  có nội dung liên 

quan đến các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Điển hình là m i chuyên gia cao 

cấp từ tổ chức PUM - Hà Lan tới thăm và làm việc cùng các doanh nghiệp hội viên. 

Tuy th i gian làm việc ngắn gọn nhưng vô cùng hiệu quả từ những l i chia sẻ góp ý 

của phía chuyên gia cũng một phần nào đó định hướng cho doanh nghiệp ngày càng 

phát triển với những tiêu chí b n vững; Ph i hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại 

và du lịch tỉnh tổ chức hội nghị v  hỗ trợ nguồn v n sản xuất kinh doanh cho các 

doanh nghiệp. 

Cùng với công tác kiện toàn tổ chức, triển khai các hoạt động, Hiệp hội luôn 

quan tâm giúp hội viên sản xuất kinh doanh t t hơn. Hiệp hội đã tham gia tích cực 

trong công tác xã hội từ thiện nhằm góp phần giúp đỡ cộng đồng, xã hội, những ngư i 

có hoàn cảnh khó khăn, thuộc đ i tượng hưởng chính sách xã hội, ngư i già neo đơn. 

Kinh phí hoạt động xã hội, từ thiện: hơn 10 tỷ đồng. 
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12. HỘI SINH VẬT CẢNH TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước có 522 hội viên, trong đó có 1 thạc sĩ, 4 đại 

học và 10 hội viên có trình độ cao đẳng. Hiện hội có 5 huyện hội thành viên, gồm: 

Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đ p, Phú Ri ng và Bù Đăng, 1 chi hội xã Thanh Lương, 

chi hội phư ng Phú Thịnh TX. Bình Long mới thành lập, và 3 Câu lạc bộ trực thuộc: 

CLB Bonsai Đồng Xoài, CLB Chim cá cảnh Đồng Xoài, CLB chim cá cảnh Phước 

Long. 

Các đơn vị thành viên và trực thuộc đ u duy trì hoạt động, nhưng nổi bật các 

đơn vị hoạt động t t có Chơn Thành, Phú Ri ng, Bù Đăng và CLB Bonsai Đồng Xoài. 

Các đơn vị trực thuộc Hội đã tổ chức nhi u hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo ra nhi u 

s n chơi bổ ích cho Hội viên như: CLB Chim cảnh Bù Đăng tổ chức được 21 cuộc thi, 

trong đó có 8 cuộc thi mở rộng, 3 cuộc thi đấu trư ng và 9 cuộc thi nội bộ. Ngoài ra, 

CLB Bonsai còn đạt những thành tích đáng kể như tham gia giao lưu nhi u hội thi 

trưng bày, triển lãm bonsai trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Bình Dương, Đăk Lăk,… 

kết quả đạt 20 giải huy chương; Hội Sinh vật cảnh huyện Chơn Thành đã tổ chức cuộc 

thi chim chào mào hót 8 lần (quy mô nhỏ); Hội SVC Huyện Phú Ri ng tham gia trưng 

bày, dự thi và đạt 1 giải nhất tại tỉnh Đắc Lắk. 

 Hàng năm Hội viên Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã có nhi u tác phẩm tham gia hội 

hoa xuân, hội chợ, hội trưng bày sản phẩm đã được nhi u thành tích trong và ngoài 

tỉnh được cấp trên khen thưởng. Bên cạnh đó, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước còn 

tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện với mức kinh phí tính từ 2017-2022 là 

hơn 2 tỷ đồng. 
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13. CÂU LẠC BỘ NỮ TRÍ THỨC TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 C u lạc bộ Nữ trí thức có 60 thành viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 59 thành viên có 

trình độ thạc sĩ và đại học. Các thành viên C u lạc bộ Nữ trí thức dù đã nghỉ hưu hay 

đang tham gia công tác đ u hoàn thành t t nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực 

tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và công tác từ thiện. Đặc 

biệt là ủng hộ quỹ phòng ch ng Covid-19, góp phần quan trọng vào việc thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, qu c phòng - an ninh và xây 

dựng hệ th ng chính trị trong tỉnh.  

 Các hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn: Từ năm 2017 đến nay, Câu 

lạc bộ Nữ trí thức tỉnh đã ph i hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mở 01 lớp tập huấn v  

kinh nghiệm, kỹ năng phản biện xã hội cho thành viên C u lạc bộ và 139 cán bộ chủ ch t 

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh. Bên cạnh đó, C u lạc bộ Nữ trí thức chủ trì 

ph i hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học 

“Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cán bộ nữ tỉnh trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư”. 

Tổ chức Hội thảo phản biện, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội 

Đảng các cấp và tầm nhìn chiến lược của tỉnh với 57 thành viên C u lạc bộ Nữ trí 

thức và cán bộ hội tham gia. 

Công tác truy n thông, tuyên truy n: Ph i hợp C u lạc bộ trí thức, Công đoàn 

Viên chức tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đ  “Nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc gia đình” 

cho 350 trí thức, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh tham dự. 

Ph i hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh giám sát thực hiện 

Nghị quyết s  29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; ph i hợp tổ chức Hội nghị phản biện các dự thảo 

luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động và Luật Đất đai. 

Kinh phí hoạt động xã hội, từ thiện: 82 triệu đồng 
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14. CÂU LẠC BỘ SEN HỒNG TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Câu lạc bộ Sen Hồng có 60 thành viên và có 05 ban. Câu lạc bộ Sen Hồng luôn 

nhận được sự quan t m đặc biệt, tư vấn sâu sắc của các nhà khoa học đã c  vấn, giúp 

đỡ, khích lệ tạo động lực to lớn cho Ban chủ nhiệm trong định hướng hoạt động, phù 

hợp với tình hình chung của Câu lạc bộ. Được sự quan t m, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, 

các đơn vị liên quan; nhất là lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội, Đài phát 

thanh và truy n hình tỉnh, Liên hiệp các hội KH&KT, các đơn vị có liên quan; sự 

đồng thuận, tích cực, nhiệt huyết, c  gắng phấn đấu của các thành viên trong Câu lạc 

bộ; hoạt động của Câu lạc bộ từng bước nâng cao v  chất lượng. Các nguồn quỹ hoạt 

động dần ổn định. Ban chủ nhiệm CLB luôn đoàn kết, gắn bó định hướng rõ mục tiêu 

phấn đấu lâu dài và phù hợp với sứ mệnh của Câu lạc bộ. Các hoạt động ngày càng 

được quan tâm chú trọng v  chi u sâu, tạo được những động lực to lớn và hiệu quả. 

Câu lạc bộ đã x y dựng và tổ chức thực hiện t t Quy chế hoạt động của Câu lạc 

bộ. Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Câu lạc bộ, lồng ghép các chương trình giao lưu, 

gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ yêu thương. 

Ký kết các chương trình ph i hợp với Đài phát thanh và truy n hình tỉnh, với 

Chi đoàn phòng PC 04 - Công an tỉnh Bình Phước. 

Tổ chức tọa đàm các chuyên đ  phát triển doanh nghiệp, tư vấn tâm lý v  tình 

yêu hôn nh n gia đình, giữ gìn hạnh phúc.  

Tổ chức tham gia các chương trình Xu n yêu thương và gặp mặt các thành viên 

Câu lạc bộ nhân dịp Tết nguyên đán. Tham dự các sự kiện ở các đơn vị liên quan trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước, An Giang, thành ph  Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng… 

Thư ng xuyên tổ chức hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hội viên. Tham gia các 

cuộc gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm, hội thảo, học tập chia sẻ kiến thức, thông tin kinh tế, 

kinh nghiệm kinh doanh, bài học cuộc s ng, nhằm hỗ trợ thành viên nâng cao giá trị 

cuộc s ng, n ng cao năng lực xây dựng và phát triển thương hiệu trong sản xuất kinh 

doanh. 

Câu lạc bộ Sen Hồng đã tuyên truy n triển khai phổ biến sâu rộng tới toàn thể 

hội viên doanh nghiệp, đồng th i tham gia các chương trình, chính sách v  chuyển đổi 

s  của tỉnh, của các sở ngành tổ chức. 

 Kinh phí hoạt động xã hội, từ thiện: 21 tỷ đồng. Trong đó, có những chương 

trình thiết thực, rất ý nghĩa như: hỗ trợ đồng bào mi n Trung bị bão lũ 2 tỷ đồng, 

chung tay với chính quy n các cấp phòng ch ng Covid hơn 6,7 tỷ đồng. Các chương 

trình xây dựng nhà tình thương hàng năm, chương trình hỗ trợ khuyến học khuyến tài, 

chương trình chia sẻ với ngư i dân còn vất vả, khó khăn, ….  

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ tổ chức bộ máy của Câu lạc bộ ngày càng vững 

mạnh, từng bước đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. Câu lạc bộ Sen Hồng được đánh giá là một trong những tổ chức thiện 

nguyện hoạt động có hiệu quả, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; đồng th i, cũng là một 

trong những tổ chức có nhi u đóng góp cho an sinh xã hội. 
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          15. TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Được sự quan t m của lãnh đạo và các cấp có thẩm quy n trong giai đoạn từ 

2019 đến nay, tập thể viên chức, ngư i lao động Trung t m luôn hoàn thành t t nhiệm 

vụ được giao. 

Từ năm 2019 đến nay Trung t m đã tổ chức khoảng 50 lớp tập huấn, hội thảo 

liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, truy xuất nguồn g c sản phẩm, trồng trọt, 

chăn nuôi, chuyển đổi s , khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập huấn v  iso 9001:2015, 

sản phẩm VietGap, LobalGap… 

Triển khai 03 dự án cấp bộ thuộc chương trình Nông thôn mi n núi, tham gia 

chuyển giao quy trình 01 dự án. Trong đó có 01 dự án đã nghiệm thu cấp bộ; Triển 

khai 03 đ  tài cấp tỉnh, trong đó có 01 đ  tài đã nghiệm thu; 08 nhiệm vụ cấp cơ sở, đã 

nghiệm thu 05 nhiệm vụ; Triển khai thực hiện và đã nghiệm thu 23 nhiệm vụ thư ng 

xuyên theo chức năng hàng năm, đang triển khai 03 dự án thuộc chương trình hỗ trợ 

ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các 

huyện biên giới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025; triển khai nhiệm vụ 03 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ khác được UBND tỉnh giao, đến năm 2022 đã hoàn thành 

và nghiệm thu; Quản lý và vận hành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị online và 

offline. 
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16. TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ ÖC CHÂU 

Được sự quan t m giúp đỡ các các Sở, Ban ngành, Đoàn thể của tỉnh đặc biệt là 

sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Sở GD&ĐT Bình Phước cũng như Liên hiệp các hội 

KH-KT tỉnh Bình Phước; sự tin tưởng của quý phụ huynh và học viên; đội ngũ cán 

bộ, giáo viên, nhân viên trẻ nhiệt tình trong công tác giảng dạy. 

Trung tâm Anh ngữ Qu c tế Úc Châu có 33 cán bộ, giáo viên. Trung tâm rất 

chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên, cụ thể là tập hợp các giáo viên đạt 

chuẩn, đủ năng lực trong và ngoài tỉnh để hình thành “bộ khung” gồm những thầy cô 

đầy tâm huyết. Những năm kế tiếp, Trung t m tiếp tục tìm kiếm, m i gọi những giáo 

viên giỏi yêu ngh , đặc biệt là các bạn sinh viên trẻ, mới t t nghiệp ra trư ng. 

Công tác hướng dẫn, đào tạo giáo viên tập sự được Trung t m thực hiện rất bài 

bản, quy củ trong th i gian trung bình là 03 tháng, qua đó, giúp giáo viên tập sự mau 

chóng trưởng thành, đạt chuẩn v  kiến thức cũng như đáp ứng các yêu cầu của Trung 

t m v  kỹ năng sư phạm, chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trung tâm luôn tạo đi u kiện để đội ngũ giáo viên Trung t m tham dự các hội 

thảo qu c tế, các chương trình tập huấn tại TP. HCM và tại Trung t m với sự tham gia 

của các chuyên gia v  giáo dục hay những diễn giả có uy tín, qua đó tạo đi u kiện để 

giáo viên học hỏi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng xã hội, từ đó 

giúp giáo viên tổ chức những gi  dạy sinh động, thú vị đ i với học viên. 

Trung tâm Anh ngữ Qu c tế Úc Ch u đã trở thành đơn vị đào tạo học để thi lấy 

chứng chỉ Anh ngữ qu c tế chính thức của Đại học Cambridge (vương qu c Anh). 

Chứng chỉ này được công nhận trên toàn thế giới. Trong 05 năm qua, từ 2017 đến 

2022 khoảng 1500 lượt học viên Trung t m đã dự thi và đạt được các chứng chỉ Anh 

ngữ qu c tế Cambridge ở 5 cấp độ: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, trong đó 

nhi u học viên Trung t m đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi 

Th i gian qua, nhằm khuyến khích, động viên tinh thần học tập của học viên và 

thể hiện sự chia sẻ với những học viên có hoàn cảnh khó khăn. Trung t m đã áp dụng 

nhi u chế độ, chính sách miễn, giảm học phí cho các đ i tượng: con giáo viên; con hộ 

nghèo và cận nghèo; con thương binh, liệt sĩ; học viên có thứ hạng cao trong các kỳ 

thi kết thúc khóa; học viên có thành tích cao trong các kỳ thi IOE (kỳ thi Olympic 

tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông) cấp tỉnh và qu c gia và thi học 

sinh giỏi tiếng Anh các cấp… hoặc các kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ qu c tế của Đại 

học Cambridge (vương qu c Anh) được Trung t m tổ chức hàng năm. 

Ngoài ra, những năm qua, Trung t m đã trao hàng trăm suất học bổng học tiếng 

Anh, sách vở, ti n mặt cho học sinh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là ở các trư ng 

vùng s u, vùng xa. 
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 17. CHI NHÁNH DƢỠNG SINH TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 Chi nhánh Dưỡng sinh tỉnh Bình Phước có 7 thành viên. Chi nhánh là đơn vị 

thành viên liên kết của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước từ 

năm 2021 đến nay. 

 Đến nay, Chi nhánh đã mở được nhi u khóa hướng dẫn căn bản cấp 1, cấp 2 

(khoản 181 khóa học), với trên 10.920 học viên; nhi u lớp cấp 3 với 4.730 học viên; 

cấp 4 là 470 học viên; cấp 5 là 60 học viên; cấp 6 là 16 học viên. Trên địa bàn tỉnh 

hiện tại có 7 giảng huấn và đang tạo nguồn giảng huấn cho 03 ngư i. 

 Các CLB cũng đã kịp th i x y dựng cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy nhằm đảm 

bảo các đi u kiện để hoạt động, đáp ứng nhu cầu của học viên; đồng th i tạo đi u kiện 

cho những ngư i có hoàn cảnh như ngư i già yếu, ngư i bệnh tật, neo đơn, ngư i có 

hoàn cảnh khó khăn hay vận công tác… có đi u kiện theo học. 

Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh đã nhận được sự quan t m của chính 

quy n địa phương, của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật, Sở KH&CN, Viện 

nghiên cứu và thực hành khoa học dưỡng sinh. 
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18. CÂU LẠC BỘ DƢỠNG SINH - TRƢỜNG SINH HỌC THỊ XÃ BÌNH 

LONG 

C u lạc bộ có 7 chi hội hoạt động gồm: Chi hội Núi Gió, Chi hội phư ng An 

Lộc, Chi hội phư ng Phú Thịnh, Chi hội phư ng Hưng Chiến, Chi hội phư ng Phú 

Đức, Chi hội xã Thanh Phú, Chi hội xã Thanh Lương. C u lạc bộ đã hỗ trợ luyện tập 

cho các hội viên có nhi u cải thiện rất nhi u v  sức khỏe cho 217 ngư i mắc các 

chứng bệnh nhẹ, thông thư ng; bệnh nặng và rất nặng cho 20 ngư i; Ngoài việc hỗ 

trợ hội viên tham gia luyện tập CLB thư ng xuyên quan t m thăm hỏi, động viên và 

tặng quà cho Hội viên có hoàn cảnh khó khăn,  m đau bệnh tật và tặng quà nh n các 

dịp lễ, tết cho Hội viên. 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

S :       /BC-LHH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày     tháng    năm 2022 

BÁO CÁO 

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG BAN CHẤP HÀNH  

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT  

TỈNH BÌNH PHƢỚC NHIỆM KỲ III  2017-2022) 
 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần 

thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu Ban Chấp hành gồm 25 Ủy viên.  

Kế thừa kết quả đạt được của Ban Chấp hành Liên hiệp hội các nhiệm kỳ trước, 

hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ III tiếp tục tập trung vào việc lãnh đạo Liên 

hiệp hội (viết tắt là LHH) thực hiện hiệu quả Chỉ thị s  42-CT/TW ngày 16/4/2010 

của Bộ Chính trị và Chương trình hành động s  01-CTr/TU, ngày 03/11/2010 của 

Tỉnh ủy Bình Phước v  việc “Tiếp tục đổi mới, n ng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật”; thực hiện Kết luận s  93-KL/TW 

ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư v  tiếp tục thực hiện Chỉ thị s  42-CT/TW ngày 

16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X v  tiếp tục đổi mới, n ng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của LHH Việt Nam trong th i kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước; Kết luận s  52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư v  tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 7 khóa X v  “X y dựng đội ngũ trí thức trong th i kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Đ  án ban hành kèm theo Quyết định 

999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp hội nhiệm kỳ III (2017-

2022) đã đ  ra v  công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, phát huy năng lực, trí tuệ của đội 

ngũ trí thức trong công tác x y dựng Đảng, chính quy n, Mặt trận Tổ qu c và các 

đoàn thể; tham mưu, đ  xuất, tư vấn, phản biện, thông tin phổ biến kiến thức; đi u 

hòa, ph i hợp hoạt động với các hội thành viên, thành viên liên kết; x y dựng cơ quan 

chuyên trách Liên hiệp hội, các hội thành viên và thành viên liên kết. 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III hoạt động theo đúng quy định của 

Đi u lệ của LHH Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH, Quy chế hoạt 

động của Ban Chấp hành, hoàn thành t t nhiệm vụ x y dựng Liên hiệp hội và các Hội 

thành viên, thành viên liên kết ngày càng vững mạnh, có nhi u đóng góp tích cực 

trong x y dựng hệ th ng chính trị; đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội, x y dựng hệ th ng chính trị của tỉnh nhà. 

Kết thúc nhiệm kỳ III (2017-2022), Ban Chấp hành Liên hiệp hội đánh giá, 

kiểm điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động cụ thể như sau: 

I. Ƣu điểm 

1. Về công tác củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành và bộ máy tổ chức Liên 

hiệp hội, các hội thành viên 

DỰ THẢO  
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Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III luôn xác định: Hoạt động của Ban 

Chấp hành chỉ hiệu quả khi các Ủy viên Ban Chấp hành luôn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tham gia đầy đủ các hoạt động và có tinh thần đoàn kết, th ng nhất. Vì vậy, 

công tác củng c , kiện toàn Ban Chấp hành luôn được quan t m hàng đầu.  

Trong nhiệm kỳ III, có một s  ủy viên BCH đến tuổi nghỉ hưu, một s  ủy viên 

chuyển công tác, Ban Chấp hành đã kịp th i bầu bổ sung ủy viên BCH; bầu bổ sung 

02 Phó Chủ tịch chuyên trách, 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm; đồng th i ph n công lại 

nhiệm vụ của lãnh đạo chủ ch t LHH để đảm bảo sự lãnh đạo thư ng xuyên chặt chẽ. 

Cùng với việc củng c , kiện toàn nh n sự Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ và 

các chức danh Phó Chủ tịch; Ban Chấp hành Liên hiệp hội luôn quan t m lãnh đạo, 

củng c , kiện toàn cơ quan chuyên trách Liên hiệp hội và các hội thành viên, thành 

viên liên kết. LHH có 20 Hội thành viên, thành viên liên kết; trong đó nhiệm kỳ III 

phát triển thêm được 4 đơn vị. 

Thực hiện Quyết định s  999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước 

v  triển khai thực hiện Nghị quyết s  18-NQ/TW và Nghị quyết s  19-NQ/TW, Kế 

hoạch s  137/KH-UBND ngày 14/6/2018 Ủy ban nh n d n tỉnh v  tinh giản biên chế 

và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-

2021, Ban Chấp hành LHH đã lãnh đạo x y dựng Đ  án triển khai thực hiện Quyết 

định s  999-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Sau khi thực hiện Đ  án, Liên hiệp hội còn 04 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc, giảm 01 đầu m i so với nhiệm kỳ trước (giải thể Tạp 

chí Khoa học th i đại trực thuộc Liên hiệp hội và sáp nhập vào Đài Phát thanh - 

Truy n hình và Báo Bình Phước). S  ngư i làm việc của LHH còn 13 ngư i, giảm 09 

ngư i so với đầu nhiệm kỳ. Việc sắp xếp lại bộ máy đã tiết kiệm một phần kinh phí 

chi trả lương, phụ cấp từ ng n sách nhà nước, áp lực công việc tăng lên nhưng cơ 

quan chuyên trách LHH vẫn nỗ lực hoàn thành t t và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao. 

Chất lượng nh n sự trong Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ và nh n sự trong cơ 

quan chuyên trách Liên hiệp hội, các hội thành viên, thành viên liên kết cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước 

giao. Các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, lãnh đạo chủ ch t LHH luôn giữ 

vững tinh thần đoàn kết, vượt khó, phát huy t t vai trò, trách nhiệm; hầu hết các ủy 

viên BCH tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên hiệp hội.  

2. Về công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III luôn chủ động lãnh đạo, định hướng 

v  tư tưởng; không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

thông qua việc quán triệt đư ng l i chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước và chủ trương của tỉnh trong hệ th ng Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức. 

Tăng cư ng thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh; nắm bắt tình hình 

diễn biến tư tưởng cũng như t m tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học công 

nghệ, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Liên hiệp hội, các Hội 

thành viên, thành viên liên kết.  

         Ban Chấp hành Liên hiệp hội thư ng xuyên quan t m, động viên cán bộ, nhân 

viên, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; 
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nghiêm chỉnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định 

chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã thư ng xuyên cập nhật tình hình, 

quán triệt, chỉ đạo cán bộ, nhân viên, hội thành viên, thành viên liên kết và hội viên 

trong hệ th ng chấp hành t t các Chỉ thị, quy định của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh 

v  công tác phòng, ch ng dịch Covid-19, góp phần rất tích cực vào việc thực hiện 

mục tiêu kép vừa phòng ch ng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã 

hội trong đại dịch. 

3. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo, đi u hành, 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp hội nhiệm kỳ III. Tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng. Lãnh đạo cơ quan Liên hiệp hội và các hội thành viên, thành viên liên 

kết thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế ph i hợp 

giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên, thành viên liên kết; Quy chế hoạt động của 

Ban Kiểm tra Liên hiệp hội nhiệm kỳ III (2017-2022). 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã tổ chức cho trí thức tham gia phản biện, đóng 

góp vào các cơ chế, chính sách, đ  án của tỉnh; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XI và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phản biện Tầm nhìn chiến lược 

của tỉnh; Quy hoạch tỉnh Bình Phước th i kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật. 

Nhi u nội dung phản biện của LHH được cấp thẩm quy n ghi nhận, xem xét, tham 

khảo để nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo, đi u hành. 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội ph i hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam 

tỉnh và các ngành, các cấp tham gia các hoạt động hiệp thương chọn cử ứng viên ứng 

cử vào Đại biểu Qu c hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giới 

thiệu ứng cử viên tham gia vào thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh, 

Hội đồng khoa học và Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh; các Ban chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia tích cực, có trách nhiệm với vai trò là Ủy 

viên Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam; cử thành viên tham gia Hội đồng Quản lý, 

Ban Giám đ c và Văn phòng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Bình Phước. Các hoạt 

động của Quỹ đã góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân 

tài và xây dựng xã hội học tập. 

LHH đã ký kết 6 Chương trình ph i hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trư ng; 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh để huy động sức 

mạnh tổng hợp trong công tác xây dựng LHH, hoàn thành t t nhiệm vụ đoàn kết tập 

hợp trí thức; tư vấn phản biện, giám định xã hội, đoàn kết tập hợp trí thức và tổ chức 

phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật, công nghệ trong các tầng lớp nhân dân. Ph i hợp 

cùng các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực 

hiện các chương trình ph i hợp trong xây dựng đội ngũ trí thức, đẩy mạnh phong trào 

nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với Ban 
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Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức 

thực hiện và tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch liên quan đến 

công tác xây dựng LHH, đội ngũ trí thức, phát triển khoa học và công nghệ. Tham 

mưu x y dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 153/KH-UBND ngày 09/6/2020 của 

UBND tỉnh thực hiện Quyết định s  142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch s  205-KH/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy v  việc triển khai thực hiện Kết 

luận s  52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư v  tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa X v  “X y dựng đội ngũ trí thức trong th i kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tham mưu x y dựng báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Chương trình hành 

động s  01- CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Phước v  “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trong th i kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 

quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; tham gia x y dựng và thực 

hiện Chương trình s  17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh v  thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III lãnh đạo Liên hiệp hội thực hiện 

hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ, xét duyệt sáng kiến; tổ chức các tọa đàm, 

hội thảo khoa học, tư vấn phản biện, tuyên truy n phổ biến kiến thức. Đặc biệt chủ trì, 

ph i hợp với các ngành liên quan hằng năm tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức Gặp mặt, đ i thoại với trí thức, tuyên dương thạc sĩ, tiến sĩ t t nghiệp loại 

xuất sắc, vinh danh các tài năng sáng tạo trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo 

dục đào tạo, báo chí, văn nghệ sĩ thể dục, thể thao... 

Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III lãnh đạo Liên hiệp hội tổ chức thành 

công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước (định kỳ 02 năm 1 lần), Cuộc thi Sáng 

tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng được tổ chức hàng năm. Qua đó khơi dậy và cổ vũ 

mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong học sinh, sinh viên và các tầng lớp 

nhân dân trong tỉnh... Những hoạt động này đ u được Thư ng trực Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam và các ban, ngành 

liên quan, LHH Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận, đánh giá cao. 

Hàng năm, LHH và các hội thành viên, thành viên liên kết đ u hoàn thành t t nhiệm 

vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành LHH đã lãnh đạo hoàn thành t t và hoàn 

thành xuất sắc 12/14 mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III đã đ  ra. 

4. Về chuẩn bị Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ IV  Nhiệm kỳ 

2022-2027) 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III thực hiện t t công tác chuẩn bị Đại 

hội Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV cả v  nội dung và nh n sự. Việc giới thiệu, chuẩn bị 

nh n sự Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV được thực hiện đúng nguyên tắc, 

quy trình theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Đảm bảo d n chủ, đ  cao tinh 

thần trách nhiệm của Đảng đoàn, Ban Thư ng vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp hội 

nhiệm kỳ III. Từng Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội, các hội thành viên, thành 

viên liên kết nêu cao tinh thần đoàn kết, th ng nhất, trách nhiệm trong công tác chuẩn 

bị Đại hội. 
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II. Hạn chế, khuyết điểm  

Mặc dù có nhi u c  gắng, nỗ lực trong x y dựng, phát triển Liên hiệp hội, song 

hoạt động của Ban Chấp hành Liên hiệp hội Bình Phước nhiệm kỳ III (2017-2022) 

vẫn còn một s  hạn chế, khuyết điểm như sau: 

1. Ban Chấp hành đã ph n công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên trong Quy 

chế hoạt động nhưng có một vài Ủy viên chưa dành th i gian thỏa đáng để tham gia 

đầy đủ các cuộc họp và triển khai thực hiện nhiệm vụ được ph n công. 

2. Ban Chấp hành chưa có nhi u đổi mới trong phương thức đoàn kết, tập hợp 

trí thức. Do đó, công tác tập hợp, đoàn kết trí thức có th i điểm chưa phát huy hết 

hiệu quả; nhất là trong th i gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phải chuyển đổi 

phương thức làm việc trên môi trư ng mạng.  

3. Công tác đi u hòa ph i hợp hoạt động giữa cơ quan chuyên trách LHH với 

các hội thành viên, các đơn vị thành viên liên kết, các sở, ban, ngành, địa phương cấp 

huyện có lúc, có việc chưa thư ng xuyên, chặt chẽ.  

4. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III có mặt còn hạn chế có 

02 mục tiêu v  phát triển C u lạc bộ Trí thức ở cấp huyện và đoàn kết, tập hợp trí thức 

là ngư i Việt Nam ở nước ngoài chưa hoàn thành. 

III. Những bài học kinh nghiệm 

Qua thực tiễn hoạt động, từ những kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm 

nêu trên, Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ III (2017-2022) rút ra một s  bài học 

kinh nghiệm sau: 

1. Sự th ng nhất trong nhận thức của Ban Chấp hành v  vị trí, vai trò, sứ mệnh 

của tổ chức và xác định rõ những nhiệm vụ trọng t m của Liên hiệp hội là yếu t  quan 

trọng để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao 

đạt hiệu quả cao. Phải luôn chủ động trong việc đi u hòa, ph i hợp hoạt động trên cơ 

sở tôn trọng quy n và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, hội viên và thành viên 

liên kết. Coi trọng công tác đoàn kết, tập hợp trí thức; x y dựng các hội thành viên 

vững mạnh, hoạt động có hiệu quả là yếu t  quyết định đảm bảo cho việc x y dựng 

Liên hiệp hội vững mạnh. 

2. Phải biết tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quy n; ph i hợp 

chặt chẽ với các ban Đảng, sở, ngành, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trư ng 

học trong tỉnh và các tổ chức khoa học, các chuyên gia, nhà khoa học ngoài tỉnh. 

Đồng th i phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN. 

3. Thư ng xuyên quan t m củng c , kiện toàn hệ th ng tổ chức của Liên hiệp 

hội; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội, tạo n n 

tảng vững chắc để thực hiện công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, đẩy mạnh các hoạt 

động chuyên môn phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và 

góp phần x y dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh. 

4. Chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành quyết định sự phát triển của hệ 

th ng Liên hiệp hội. Vì vậy, việc lựa chọn ủy viên Ban Chấp hành vừa phải đảm bảo 

cơ cấu đại diện của các hội thành viên, thành viên liên kết, các ban Đảng và sở ngành 

có liên quan; vừa phải chọn được những ngư i thực sự nhiệt tình, t m huyết, có năng 
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lực, trách nhiệm, uy tín và hiểu biết v  công tác hội, v  công tác đoàn kết, tập hợp trí 

thức để lãnh đạo thực hiện t t Nghị quyết của Liên hiệp hội.  

5. Cơ cấu Ban Chấp hành phù hợp yêu cầu thực tiễn; quan t m đội ngũ cán bộ 

trẻ, cán bộ nữ có năng lực công tác và có nguyện vọng gắn bó l u dài với công tác 

Hội. Phát huy trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý lớn tuổi, có kinh nghiệm, có 

uy tín để đa dạng hóa công tác tập hợp, đoàn kết trí thức. 

Trên đ y là nội dung Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành  Liên hiệp hội 

tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ III (2017-2022) trình trước Đại hội.  

Chúng tôi tin tưởng từ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh 

nghiệm trong hoạt động của Ban Chấp hành Liên hiệp hội Bình Phước nhiệm kỳ III; 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những ưu điểm, khắc phục 

những mặt còn hạn chế để lãnh đạo Liên hiệp hội Bình Phước phát triển ngày càng 

vững mạnh; xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quy n, đội ngũ trí 

thức, các tầng lớp nh n d n tỉnh Bình Phước./. 

 

 BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

NHIỆM KỲ III  2017-2022) 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

S :       /BC-LHH 

 
 Bình Phước, ngày       tháng       năm 2022 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BÌNH PHƢỚC 

NHIỆM KỲ III  2017-2022) VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

CÔNG TÁC KIỂM TRA NHIỆM KỲ IV  2022-2027) 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NHIỆM KỲ III  2017-2022) CỦA 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH BÌNH PHƢỚC 

1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động: 

a. Cơ cấu tổ chức 

Ban kiểm tra Liên hiệp hội Bình Phước nhiệm kỳ III (2017-2022) do Đại hội 

Liên hiệp các hội KH&KT Bình Phước nhiệm kỳ III bầu ra gồm có 03 ủy viên; trong 

đó có cơ cấu 100% là các đồng chí kiêm nhiệm. Trưởng ban kiểm tra được cơ cấu là 

Ủy viên Ban Thư ng vụ, Trưởng Ban Thông tin phổ biến kiến thức và Hội viên; 01 

Ủy viên Ban kiểm tra được cơ cấu vào Ban Chấp hành và 01 Ủy viên cơ cấu ngoài 

Ban Chấp hành. 

b. Hoạt động của Ban Kiểm tra 

Ban Kiểm tra đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo 

của Đảng đoàn, Ban Thư ng vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh 

(LHH) v  việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III (2017-2022); việc x y dựng 

và thực hiện Quy chế ph i hợp giữa Liên hiệp hội với các Hội thành viên, thành viên 

liên kết; Quy chế d n chủ trong cơ quan và bộ Quy chế làm việc tại cơ quan chuyên 

trách LHH; giám sát việc thi hành Đi u lệ của LHH Việt nam, Quy chế tổ chức và 

hoạt động của LHH Bình Phước nhiệm kỳ III; thi hành Nghị quyết Đại hội và các 

Nghị quyết của Ban Chấp hành; việc thu, chi tài chính, sử dụng tài sản của Liên hiệp 

hội. 

Ban Kiểm tra luôn thực hiện đúng quy n hạn và nhiệm vụ theo quy định. 

Thực hiện sự ủy nhiệm của Ban Thư ng vụ, Ban Chấp hành trong việc giám sát 

hoạt động của các Ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp. 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã lãnh đạo Ban Kiểm tra xây dựng và thực hiện 

Chương trình công tác kiểm tra nhiệm kỳ III (2017-2022); tổ chức giám sát việc thực 

hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội đ i với các Ủy viên Ban Chấp 

hành Liên hiệp hội, trong nhiệm kỳ không có Ủy viên BCH Liên hiệp hội nào vi phạm 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội. 

c. Kết quả công tác kiểm tra các hội thành viên, thành viên liên kết  

DỰ THẢO  
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Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như cùng các hội thành viên tháo gỡ 

những khó khăn trong hoạt động; qua đó kịp th i hỗ trợ các hội thành viên đ  xuất với 

cấp trên để tháo gỡ khó khăn, nhất là trong th i gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19; trong nhiệm kỳ III, Ban Kiểm tra ph i hợp cùng lãnh đạo các hội thành viên đã 

thư ng xuyên giám sát và tiếp nhận thông tin góp ý, các ý kiến đ  xuất bằng văn bản 

để kịp th i tham mưu với lãnh đạo các ngành chức năng, lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó 

khăn kịp th i trong hoạt động của Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên. 

Hầu hết các tổ chức thành viên của Liên hiệp hội thực hiện t t Quy chế tổ chức, 

hoạt động của Liên hiệp hội và Quy chế ph i hợp giữa LHH với các hội thành viên và 

thành viên liên kết.  

Qua các đ  xuất, Lãnh đạo LHH và Ban Kiểm tra đã nắm bắt kịp th i tình hình 

hoạt động và ph i hợp giải quyết các vướng mắc, góp phần n ng cao hiệu quả hoạt 

động giữa Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Bình Phước với các hội thành viên.  

d. Kết quả kiểm tra hoạt động của cơ quan chuyên trách Liên hiệp hội: 

Hàng năm cơ quan LHH và Công đoàn LHH đ u ph i hợp tổ chức Hội nghị 

cán bộ, nh n viên và ngư i lao động tại đơn vị. Thông qua đó thực hiện công khai 

minh bạch việc thu chi tài chính và sử dụng tài sản chung tại đơn vị; các cá nhân 

thuộc diện kê khai tài sản theo quy định đang công tác tại cơ quan LHH đ u thực hiện 

t t và có báo cáo cấp thẩm quy n theo đúng quy định. 

Ban Kiểm tra thư ng xuyên giám sát hoạt động của các phòng, ban chuyên 

môn, Tạp chí Khoa học th i đại - cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các hội KH&KT 

và Trang thông tin điện tử trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với Kế hoạch 

công tác hàng năm của cơ quan chuyên trách LHH.  

Ban Kiểm tra đã tiến hành giám sát công tác quản lý hồ sơ, tài liệu của Liên 

hiệp hội. Kết quả cho thấy công tác quản lý hồ sơ, tài liệu, báo cáo đảm bảo nghiêm 

túc. Hồ sơ công việc được sắp xếp khoa học, việc triển khai đi u ph i các hoạt động 

chung của các hội trong trụ sở Liên hiệp hội được đảm bảo t t. 

Ngoài ra Ban Kiểm tra còn ph i hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức 

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của 11 Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp huyện (2 

năm/1 lần). Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng của 11 Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện 

(mỗi năm 1 lần). 

e. Về giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 
Trong nhiệm kỳ III, không có đơn thư khiếu nại, t  cáo gửi Ban Kiểm tra Liên 

hiệp hội. 

Kết quả, trong nhiệm kỳ III (2017-2022), hoạt động của Ban Kiểm tra LHH đã 

góp phần n ng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng công tác trong việc chấp hành 

Đi u lệ Liên hiệp hội Việt Nam, Nghị quyết trong hệ th ng LHH, thúc đẩy việc thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III đã đ  ra; tăng cư ng công tác quản lý 

tài chính, tài sản bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, các đơn vị trực thuộc, Hội 

thành viên của LHH đã n ng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ được ph n công tại đơn vị. Kỷ cương, phương pháp làm việc ngày càng n  nếp và 

hiệu quả hơn. 
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2. Hạn chế, khuyết điểm: 

Sự ph i hợp giữa Ban Kiểm tra Liên hiệp hội Bình Phước và Ban Kiểm tra của 

các hội thành viên chưa thư ng xuyên, chặt chẽ. 

Việc x y dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm 

còn chậm, thiếu tính chủ động. 

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện một s  chương trình ph i hợp giữa LHH với 

các đơn vị chưa thư ng xuyên, liên tục. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm: 

Ban Kiểm tra LHH Bình Phước không phải là cơ quan cấp trên trực tiếp của 

Ban kiểm tra của các hội thành viên nên việc hướng dẫn, tư vấn v  chuyên môn còn 

thiếu sự gắn kết. Các tổ chức thành viên hoạt động theo cơ chế đi u hòa, ph i hợp 

nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tu n thủ Đi u lệ nên có những hạn chế nhất 

định trong công tác ph i hợp. 

Các Ủy viên Ban Kiểm tra kiêm nhiệm nhi u việc nên th i gian dành cho công 

tác kiểm tra, giám sát của LHH còn hạn chế. 

4. Bài học kinh nghiệm: 

Vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn LHH, Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ đ i với 

công tác kiểm tra có ý nghĩa quan trọng, là nh n t  bảo đảm cho việc triển khai nhiệm 

vụ công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả t t.. 

Các Ủy viên Ban Kiểm tra phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ v  vị trí, vai trò, ý 

nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của bản th n trong 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đi u lệ, nghị quyết, nhiệm vụ của LHH. 

Ban Kiểm tra phải chủ động x y dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn 

khóa. Hàng năm cần cụ thể hóa thành kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể và tổ chức 

thực hiện đạt kết quả t t. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC KIỂM 

TRA NHIỆM KỲ IV  2022-2027)  

1. Phƣơng hƣớng: 

Tăng cư ng sự lãnh đạo của Đảng đoàn LHH, Ban Thư ng vụ, Ban Chấp hành 

đ i với công tác kiểm tra; củng c  kiện toàn và x y dựng bộ máy làm công tác kiểm 

tra vững mạnh; n ng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra. 

Thực hiện kiểm tra có trọng t m, trọng điểm, phát huy vai trò của công tác 

kiểm tra trong x y dựng LHH vững mạnh toàn diện. Trọng t m là kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ IV (2022-2027), Đi u lệ của LHH Việt 

Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Bình Phước; của các hội thành viên và thành viên liên kết. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, n ng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò, 

tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động hội. 
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2.2. X y dựng chương trình kiểm tra toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng 

năm và triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với nhiệm vụ chính trị và thực hiện Quy 

chế ph i hợp giữa LHH với hội thành viên và thành viên liên kết; hướng dẫn, ph i 

hợp hoạt động với Ban Kiểm tra của các hội thành viên. 

2.3. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát 

cũng như đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát trong đi u kiện, tình hình mới.  

N ng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Coi trọng việc ứng dụng khoa 

học công nghệ nhất là công nghệ thông tin để phục vụ cho sự đi u hành của Ban Kiểm 

tra. Kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ban Kiểm tra gồm một s  cán bộ làm việc tại cơ 

quan LHH và tăng cư ng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho các Ủy 

viên Ban Kiểm tra. 

Thực hiện t t công tác thông tin v  hoạt động kiểm tra, thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định và báo cáo đột xuất khi cần thiết. 

Ph i hợp chặt chẽ và thư ng xuyên đôn đ c các hội thành viên tiến hành tổ 

chức Đại hội đúng nhiệm kỳ và n ng cao chất lượng hoạt động. Tăng cư ng làm việc 

với các hội thành viên, thành viên liên kết để kịp th i tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình hoạt động. 

2.4. Tăng cư ng Kiểm tra, giám sát thực hiện đư ng l i, chủ trương, chính 

sách, pháp luật; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình của cấp ủy, chính 

quy n địa phương có liên quan đến LHH và đội ngũ trí thức. 

2.5. Giải quyết kịp th i đơn thư khiếu nại t  cáo (nếu có). 

Trên đ y là báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp các hội Khoa học 

và kỹ thuật tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng, nhiệm vụ, 

giải pháp công tác kiểm tra nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

 

 TRƢỞNG BAN KIỂM TRA 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

NHIỆM KỲ III  2017-2022) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

S :        /QĐ-UBND Bình Phước, ngày     tháng    năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Bình Phƣớc khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 

16/01/2022 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BNV; 

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

Căn cứ Hướng dẫn số 104/HD-LHHVN ngày 01/3/2017 của Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số      /TTr-SNV ngày    /    

/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-

2027. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đ c Sở Nội vụ, Chủ tịch Liên 

hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành ph , Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể 

từ ngày ký./. 

  Nơi nhận: 

- Liên hiệp các hội KH&KT VN; 

- TTTU, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Đi u 2; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- LĐVP, Phòng: VX; 

- Trung t m Tin học - Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

DỰ THẢO  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
 

Bình Phước, ngày     tháng    năm 2022 

  

QUY CHẾ  

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA  

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH PHƢỚC  

 KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2022-2027 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Chủ 
tịch UBND tỉnh tỉnh Bình Phước) 

  

Chƣơng I 

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH 

Điều 1. Tên gọi 

1. Tên gọi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước. 

2. Tên giao dịch qu c tế: Binh Phuoc Union Science and Technology 

Associations. 

3. Tên tiếng Anh viết tắt: BPUSTA. 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 

 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước (dưới đ y gọi tắt là 

Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ 

tỉnh Bình Phước. 

 Mục đích hoạt động của Liên hiệp hội là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng 

tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa; x y dựng n n kinh tế tri thức, góp phần x y dựng tỉnh Bình Phước ngày càng 

giàu đẹp, văn minh. 

Điều 3. Phạm vi hoạt động và tƣ cách pháp nhân 

 Hoạt động theo Đi u lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

và theo Quy chế tổ chức hoạt động của Liên hiệp hội Bình Phước được thông qua tại 

Đại hội; Liên hiệp hội Bình Phước là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và 

Kỹ thuật Việt Nam; thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh Bình 

Phước và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và quản lý nhà nước của Ủy ban nh n 

d n tỉnh. 

 Liên hiệp hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Liên hiệp hội có tư 

cách pháp nh n, con dấu, tài khoản riêng; tài sản, tài chính, cơ quan ngôn luận. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Hội 

 1. Tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 2. D n chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. 

DỰ THẢO  
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 3. Không vì mục đích lợi nhuận. 

 4. Tu n thủ Hiến pháp, pháp luật và Đi u lệ Hội. 

Chƣơng II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 5. Chức năng 

1. Tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh 

nhằm phát huy năng lực, trí tuệ của trí thức góp phần x y dựng quê hương đất nước. 

2. Tuyên truy n thực hiện nhiệm vụ chính trị, phổ biến kiến thức khoa học 

công nghệ và nghiên cứu khoa học.  

3. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội độc lập. 

4. Đi u hòa ph i hợp hoạt động của các hội thành viên, thành viên liên kết, làm 

đầu m i giữa các tổ chức thành viên với các cơ quan của cấp ủy, chính quy n, Mặt 

trận Tổ qu c và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đ  chung liên quan đến 

hoạt động của Liên hiệp hội. 

5. Đại diện bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên và đội 

ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh. 

Điều 6. Nhiệm vụ  

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động 

của Liên hiệp hội và Đi u lệ của Liên hiệp hội Việt Nam. Không được lợi dụng hoạt 

động của Hội để làm phương hại đến an ninh qu c gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần 

phong mỹ tục, truy n th ng của d n tộc, quy n và lợi ích hợp pháp của cá nh n, tổ 

chức. 

2. Tuyên truy n phổ biến đư ng l i, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đ  án, Kế hoạch của tỉnh 

trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; phổ biến kiến thức khoa học và công 

nghệ trong nh n d n; tham gia x y dựng xã hội học tập, góp phần n ng cao d n trí, 

đào tạo nh n lực, bồi dưỡng nh n tài. 

3. X y dựng, kiện toàn và phát triển tổ chức bộ máy hoạt động của Liên hiệp 

hội; tăng cư ng m i liên kết và đi u hòa ph i hợp các hoạt động giữa Liên hiệp hội 

với các Hội thành viên và thành viên liên kết.  

4. Vận động trí thức khoa học công nghệ phát huy truy n th ng cách mạng, 

lòng yêu nước, tính trung thực, đạo đức ngh  nghiệp và tinh thần hợp tác, sáng tạo 

trong mọi hoạt động. Thu hút trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh, trí 

thức khoa học và công nghệ ở nước ngoài tham gia tích cực vào sự nghiệp x y dựng 

và phát triển tỉnh Bình Phước; phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ 

trí thức khoa học và công nghệ đ i với cấp ủy Đảng, Chính quy n. 

5. Đ  xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nh n d n, Ủy ban nh n d n tỉnh 

ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển của tỉnh; đặc biệt là v  chính 

sách đ i với trí thức; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo. 
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6. Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần x y dựng cơ 

sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách và đ  ra chủ trương, 

chính sách của tỉnh theo Quy định v  hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã được Ủy ban nh n d n tỉnh ban hành. 

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ, đẩy mạnh hợp tác chuyển giao các 

tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đ i s ng, bảo vệ môi trư ng sinh thái, 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

8. Tham gia các hội đồng liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh 

như Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Hội đồng Quỹ Phát triển Khoa học và 

Công nghệ tỉnh, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh và các Hội đồng khác có liên 

quan. 

9. Tham gia phát triển cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực, góp phần giảm 

nghèo b n vững, chăm sóc sức khỏe nh n d n và các hoạt động xã hội khác. 

10. Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nh n d n tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng theo định kỳ; tuyên truy n, vận 

động đông đảo các tầng lớp nh n d n tham gia phong trào quần chúng tiến qu n vào 

khoa học công nghệ. 

11. Ph i hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ qu c Việt Nam triển 

khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cư ng liên minh 

công nh n, nông d n, trí thức và x y dựng kh i đại đoàn kết toàn d n tộc. 

12. Kịp th i phản ánh t m tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí 

thức với Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh. 

13. Tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, ch ng chiến tranh, góp phần x y dựng 

và củng c  tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác qu c tế trong các lĩnh vực hoạt động 

thuộc chức năng của Liên hiệp hội. 

14. Tăng cư ng hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, 

tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và qu c tế theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 7. Quyền hạn 

1. Được tổ chức, hoạt động theo Quy chế đã được Đại hội thông qua và được 

sự th ng nhất của Chủ tịch Ủy ban nh n d n tỉnh. 

2. Được tuyên truy n v  tôn chỉ, mục đích,chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp 

hội. 

3. Được đại diện cho hội viên trong quan hệ đ i nội, đ i ngoại có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội và bảo vệ quy n, lợi ích hợp pháp của Liên 

hiệp hội, Hội thành viên, thành viên liên kết, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích 

hoạt động của Liên hiệp hội. 

4. Tổ chức, ph i hợp, đi u hòa hoạt động giữa các Hội thành viên, thành viên 

liên kết, hội viên vì lợi ích chung của Liên hiệp hội, hòa giải tranh chấp trong nội bộ 

Liên hiệp hội (nếu có). 
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5. Phổ biến, tập huấn các kiến thức, kỹ năng hoạt động cho hội viên; cung cấp 

thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật. 

6. Tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, góp phần x y dựng tình đoàn kết  hữu 

nghị, tăng cư ng sự hiểu biết và hợp tác giữa các qu c gia, d n tộc, đặc biệt đ i với 

các tỉnh bạn thuộc Vương qu c Campuchia có chung đư ng biên giới. 

7. Tham gia các chương trình, dự án, đ  tài nghiên cứu v  lĩnh vực khoa học và 

công nghệ theo đ  nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công v  các vấn đ  

thuộc lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp hội theo quy định của pháp luật. 

8. Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội  độc lập nhằm 

góp phần x y dựng cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chủ 

trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nh n d n tỉnh v  

phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát 

triển nguồn nh n lực, bảo vệ môi trư ng, tăng cư ng củng c  qu c phòng an ninh; 

tham gia giám sát độc lập đ i với các đ  án, công trình quan trọng… 

9. Tăng cư ng hợp tác với các Hội, các tổ chức phi chính phủ, tham gia tổ chức 

khoa học và công nghệ trong, ngoài tỉnh khi có yêu cầu và được sự chấp thuận của 

cấp thẩm quy n. 

10. Được phép thành lập các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội theo quy định của 

pháp luật. 

11. Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến nội dung hoạt động của Liên hiệp hội và các lĩnh vực khác theo quy định của 

pháp luật. Tham mưu, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quy n đ i với các chủ 

trương, chính sách và các vấn đ  liên quan đến sự phát triển hội và các lĩnh vực hoạt 

động của Liên hiệp hội. 

12. Được ph i hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của 

Liên hiệp hội. 

13. Được x y dựng quỹ hội trên cơ sở hội phí của các Hội thành viên và các 

nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang 

trải một phần v  kinh phí hoạt động. 

14. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nh n trong và 

ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật. Được tỉnh cấp kinh phí đ i với những hoạt 

động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao. 

15. Ph i hợp với các hội thành viên, thành viên liên kết triển khai các hoạt 

động chung, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần x y dựng kh i đại đoàn kết 

toàn d n vững mạnh.  

Chƣơng III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Điều 8. Tổ chức Liên hiệp hội 

1. Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên. 

2. Ban Chấp hành. 



67 

 

3. Ban Thư ng vụ. 

4. Ban Kiểm tra. 

5. Các bộ phận giúp việc gồm: 

- Văn phòng Liên hiệp hội. 

- Ban Thông tin, Phổ biến kiến thức và Hội viên; 

- Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn phản biện; 

- C u lạc bộ Trí thức; 

- Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội. 

6. Hội thành viên, thành viên liên kết 

Điều 9. Đại hội của Liên hiệp hội 

1. Đại hội toàn thể hội viên hoặc đại hội đại biểu có quy n lực cao nhất của 

Liên hiệp hội, được tổ chức 05 năm 01 lần do Ban Chấp hành đương nhiệm triệu tập. 

Đại hội bất thư ng được triệu tập khi có yêu cầu của trên 1/2 s  hội viên hoặc trên 1/2 

s  hội thành viên, thành viên liên kết. 

2. Nhiệm vụ của Đại hội: 

a) Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, 

nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; 

b) Thảo luận và quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

c) Bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

Điều 10. Ban Chấp hành Liên hiệp hội 

1. Ban chấp hành Liên hiệp hội gồm đại diện của các hội thành viên, thành viên 

liên kết và một s  trí thức tiêu biểu do Ban Thư ng vụ nhiệm kỳ trước giới thiệu. S  

lượng, cơ cấu và thể thức bầu Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Liên hiệp hội 

do Đại hội quyết định.  

Ban Chấp hành họp định kỳ mỗi năm 2 lần (sơ kết 6 tháng và tổng kết hoạt 

động năm); họp bất thư ng khi có yêu cầu của trên 1/2 tổng s  ủy viên Ban Chấp 

hành. 

2. Nhiệm vụ và quy n hạn: 

a) Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo Liên hiệp hội giữa 02 kỳ Đại hội, có 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt 

động của Liên hiệp hội giữa hai kỳ đại hội; kiểm tra hoạt động của cơ quan Thư ng 

trực, các ủy viên, các hội thành viên; 

b) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; 

c) Quyết định các vấn đ  tổ chức bộ máy; nội dung, phương thức hoạt động của 

Ban Chấp hành Liên hiệp hội phù hợp với các quy định hiện hành; 
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d) Bầu Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng 

Thư ký; Trưởng Ban Kiểm tra, bầu bổ sung, miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy 

viên Ban Thư ng vụ và các danh sách chủ ch t (khi cần thiết giữa hai nhiệm kỳ). 

e) Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành;  

g) Quyết định việc kết nạp; chấp thuận thành viên xin ra khỏi Liên hiệp hội, 

công nhận hội viên danh dự và xem xét kỷ luật hội viên. 

h) Chuẩn bị các đi u kiện cần thiết để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội 

bất thư ng khi cần. 

Điều 11. Ban Thƣờng vụ 

1. Ban Thư ng vụ thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo, kiểm tra mọi mặt công tác 

Liên hiệp hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành. Ban Thư ng vụ họp 03 tháng một 

lần và họp bất thư ng khi cần thiết. 

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ng vụ 

a) Báo cáo tình hình công tác và dự thảo các Chương trình, Kế hoạch công tác 

của Ban chấp hành. Thay mặt Ban Chấp hành báo cáo trong các kỳ Đại hội; thảo luận 

các văn kiện đại hội đại biểu toàn qu c Liên hiệp hội Việt Nam; 

b) Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy và quản lý 

hoạt động của các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội; 

c) Quan hệ với các tổ chức, cá nh n trong và ngoài tỉnh để ph i hợp hoạt động 

trong lĩnh vực chuyên ngành của mình; 

d) Quy định hoạt động của Ban Thư ng vụ và các nhiệm vụ cụ thể của Ủy viên 

Thư ng vụ; 

e) Giới thiệu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn qu c Liên hiệp hội Việt Nam 

và cử đại diện tham gia Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam. 

Điều 12. Ban Kiểm tra 

1. Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành bầu ra, họp định kỳ hàng năm hoặc họp bất 

thư ng theo yêu cầu của Chủ tịch Liên hiệp hội hoặc Trưởng Ban Kiểm tra. Nhiệm kỳ 

của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Liên hiệp hội. 

2. Nhiệm vụ và quy n hạn: 

a) Kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị quyết Đại hội và Đi u lệ của Liên hiệp 

hội Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Liên hiệp hội tỉnh, Quy chế ph i hợp hoạt động 

giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên, thành viên liên kết. 

b) Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản của Liên hiệp hội; 

c) Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, t  cáo theo thẩm quy n; 

d) Kiến nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội xử lý kỷ luật đ i với các tổ chức, cá 

nh n vi phạm; 

Điều 13. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp hội 

1. Chủ tịch Liên hiệp hội là ngư i đại diện pháp nh n cao nhất của Liên hiệp 

hội trong các quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh, chịu trách nhiệm 
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trước Ban Chấp hành Liên hiệp hội và trước pháp luật v  chỉ đạo, đi u hành mọi hoạt 

động của Liên hiệp hội. 

2. Các Phó Chủ tịch Liên hiệp hội là ngư i giúp Chủ tịch Liên hiệp hội thực 

hiện Quy chế của Ban chấp hành Liên hiệp hội; các Phó Chủ tịch Liên hiệp hội thực 

hiện nhiệm vụ theo sự ph n công của Chủ tịch Liên hiệp hội. Phó Chủ tịch thư ng 

trực là ngư i thay mặt Chủ tịch đi u hành công việc khi Chủ tịch ủy quy n. 

Điều 14. Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội  

Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước 

có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện; chuyển giao, ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đ i s ng theo đơn đặt hàng 

của tỉnh hoặc đ  xuất của đơn vị. 

Nhiệm vụ, quy n hạn của đơn vị trực thuộc do Ban Thư ng vụ Liên hiệp hội 

quyết định theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên 

hiệp hội. 

Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban 

Chấp hành Liên hiệp hội. 

Điều 15. Câu lạc bộ Trí thức 

1. C u lạc bộ Trí thức là tổ chức tập hợp, đoàn kết các chuyên gia, các trí thức 

khoa học trong và ngoài tỉnh; thông qua các hoạt động của C u lạc bộ nhằm tạo môi 

trư ng thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, kinh nghiệm góp phần phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng. 

2. Nhiệm vụ và quy n hạn: 

C u lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Phước có nhiệm vụ tổ chức các diễn đàn, hội 

thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đ  và những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm 

vụ của Liên hiệp hội; nhất là trong việc thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội. 

Cung cấp thông tin khoa học, thông tin định hướng tư tưởng; thông tin kinh tế, 

văn hóa, xã hội, qu c phòng an ninh, x y dựng hệ th ng chính trị... 

Tổ chức các diễn đàn để thành viên C u lạc bộ phản ánh t m tư nguyện vọng 

chính đáng với cơ quan Đảng, chính quy n và Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam các 

cấp trong khuôn khổ pháp luật thông qua Ban chủ nhiệm C u lạc bộ. 

Điều 16. Văn phòng Liên hiệp hội 

1. Là cơ quan giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Thư ng trực Liên 

hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các công việc hành chính sự vụ hàng ngày 

của Liên hiệp hội. 

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Liên hiệp hội 

a) Đại diện và đi u hành công việc thư ng xuyên của Liên hiệp hội theo yêu 

cầu của Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tông Thư ký 

Liên hiệp hội. 

b) Quản lý hồ sơ, tài liệu của Liên hiệp hội. 
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c)Tham mưu x y dựng các quy chế, quy định, báo cáo, văn bản hoạt động của 

cơ quan Liên hiệp hội, quản lý tài chính, tài sản của Hội. 

d) Định kỳ báo cáo với Chủ tịch và Ban Thư ng vụ, Ban chấp hành v  các hoạt 

động của Liên hiệp hội. 

e) Quản lý danh sách, hồ sơ và các tài liệu v  các tổ chức trực thuộc Liên hiệp 

hội và hội viên. 

g) Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và trước pháp luật v  các hoạt động 

của văn phòng Liên hiệp hội. 

Điều 17. Hội thành viên và thành viên liên kết 

Thành viên của Liên hiệp hội là các tổ chức Hội, các C u lạc bộ, các tổ chức có 

liên quan, tổ chức phi chính phủ hoạt động hợp pháp trên các lĩnh vực khoa học và 

công nghệ, khoa học xã hội nh n văn, khoa học tự nhiên (gọi chung là Hội ngành cấp 

tỉnh) tán thành Đi u lệ của Liên hiệp hội Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Liên hiệp hội tỉnh Bình Phước, tự nguyện gia nhập Liên hiệp hội, các thành viên 

của Liên hiệp hội có Đi u lệ và Quy chế riêng. 

Điều 18. Quyền lợi của Hội thành viên, thành viên liên kết 

1. Được tham gia thảo luận và biểu quyết các chủ trương chung của Liên hiệp 

hội. 

2. Được yêu cầu Liên hiệp hội tỉnh bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của mình.  

3. Được tham gia các lớp bồi dưỡng, hỗ trợ, giúp đỡ n ng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, bản lĩnh ngh  nghiệp trong việc phát huy tài năng, trau dồi 

kiến thức, năng lực trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học. Tham gia hoạt động 

tư vấn, phản biện, giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến thức; đoàn kết, tập hợp trí 

thức; hoạt động xã hội; tham gia các diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến, đ  xuất kiến 

nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức thành viên có thể ra khỏi Liên hiệp hội Bình Phước khi không còn 

nguyện vọng hoặc không có đi u kiện để tiếp tục tham gia sinh hoạt Liên hiệp hội. 

Việc xin ra khỏi Liên hiệp hội phải có Nghị quyết của Ban Chấp hành kèm theo văn 

bản đ  nghị của tổ chức thành viên. 

Điều 19. Ngh a vụ của Hội thành viên, thành viên liên kết 

1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế ph i hợp. Tham gia đầy đủ các buổi họp, Hội nghị 

theo thư m i của  Liên hiệp hội. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội, 

Nghị quyết của Đại hội cũng như Quyết định của Ban Chấp hành. 

3. Tham gia các hoạt động và hoàn thành t t nhiệm vụ được Liên hiệp hội phân 

công. 

4. Bảo vệ và n ng cao uy tín của Liên hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các Hội 

thành viên, thành viên liên kết khác để cùng phấn đấu thực hiện tôn chỉ, mục đích của 

Liên hiệp hội; tham gia vào việc tuyên truy n và vận động phát triển Liên hiệp hội. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo theo Quy chế ph i hợp. 
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6. Đóng góp hội phí và kinh phí trong một s  hoạt động ph i hợp và khen 

thưởng (nếu có).  

Chƣơng IV 

TÀI CHÍNH 

Điều 20. Nguồn tài chính của Liên hiệp hội 

1. Các nguồn thu của Liên hiệp hội 

a) Kinh phí và cơ sở vật chất do Nhà nước cấp để đảm bảo hoạt động; 

b) Đóng góp của các hội thành viên, thành viên liên kết và các tổ chức trực 

thuộc; 

c) Đóng góp, ủng hộ của cá nh n, tổ chức trong và ngoài nước (nếu có); 

d) Các nguồn thu hợp pháp khác. 

2. Các khoản chi, gồm: 

a) Các hoạt động của Liên hiệp hội và cơ quan chuyên trách Liên hiệp hội; 

b) Khen thưởng; 

c) Đầu tư, x y dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất của Liên hiệp 

hội; 

d) Chi khác. 

Điều 21. Việc sử dụng tài chính của Liên hiệp hội phải đúng theo quy định của pháp 

luật. Hàng năm phải báo cáo quyết toán tài chính gửi Sở Tài chính theo quy định. 

Điều 22. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được thành lập các Quỹ. Việc 

thành lập và hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng V 

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 23. Khen thƣởng 

Tổ chức Hội thành viên, thành viên liên kết; các cơ quan trực thuộc Liên hiệp 

hội và cán bộ, nh n viên, hội viên có thành tích xuất sắc được Liên hiệp hội xét khen 

thưởng hoặc đ  nghị Liên hiệp hội Việt Nam, Ủy ban nh n d n tỉnh khen thưởng. Chế 

độ khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 24. Kỷ luật 

 Tổ chức Hội thành viên, thành viên liên kết; các cơ quan trực thuộc Liên hiệp 

hội, hội viên và cán bộ, nh n viên vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Liên hiệp 

hội hoặc làm tổn hại đến uy tín, danh dự, tài sản, tài chính của Liên hiệp hội thì tùy 

theo mức độ sai phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 25. Những vấn đ  liên quan đến hoạt động của Liên hiệp hội chưa được quy 

định trong Quy chế này thì được căn cứ vào những quy định tại Đi u lệ của Liên hiệp 

các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nghị định s  45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ quy định v  tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định s  
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33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  Đi u của 

Nghị định s  45/2010/NĐ-CP và Thông tư s  03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định s  45/2010/NĐ-CP và các văn bản 

pháp luật khác hướng dẫn thi hành. Thông tư s  01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 

của Bộ Nội vụ v  sửa đổi, bổ sung Thông tư s  03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi 

hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định v  tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định s  33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2010/NĐ-

CP của Chính phủ. 

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải được Ban Chấp hành nhất trí thông qua và 

được sự th ng nhất của Chủ tịch Ủy ban nh n d n tỉnh mới có hiệu lực thi hành. Chủ 

tịch Liên hiệp hội có trách nhiệm tổ chức triển khai nội dung bản Quy chế này đến tất 

cả hội viên, hội thành viên, thành viên liên kết của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Bình Phước./. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205219&classid=1&typegroupid=6
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S :        /ĐA-LHH                  Bình Phước, ngày     tháng     năm 2022 

 
ĐỀ ÁN NHÂN SỰ  

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƢỜNG VỤ, BAN KIỂM TRA  

VÀ CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH,  

NHIỆM KỲ IV  2022-2027) 
 

Thực hiện Kết luận s  32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng v  tiêu chuẩn, đi u kiện đ i với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước 

giao nhiệm vụ; 

Thực hiện Quyết định s  3460/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nh n 

d n tỉnh Bình Phước v  việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp 

các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ III (2017-2022); 

Thực hiện Kế hoạch s  27/KH-LHH ngày 18/3/2022 của Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh v  việc tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa 

học và Kỹ thuật nhiệm kỳ IV (2022-2027); 

Ban chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ III x y 

dựng Đ  án nh n sự Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh 

chủ ch t của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ IV 

(2022-2027) như sau: 

I. YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN 

1. Yêu cầu 

X y dựng Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật nhiệm kỳ IV (LHH) có cơ cấu đại diện tiêu biểu cho Liên hiệp 

hội, các hội thành viên, thành viên liên kết, các ban, sở, ngành liên quan và một s  ủy 

viên khác bao gồm những cá nh n có trình độ, uy tín, t m huyết và có năng lực vận 

động, đoàn kết, tập hợp trí thức KH&CN đang công tác ở các cơ quan đơn vị trong và 

ngoài tỉnh; quan t m giới thiệu các đại biểu tiêu biểu là nữ. 

Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra LHH có s  lượng hợp lý, chất 

lượng các ủy viên là đi u kiện tiên quyết để Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban 

Kiểm tra LHH hoạt động hiệu quả. 

Thành viên Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra có tính kế thừa và 

phát triển. Một s  ủy viên Ban Chấp hành đảm đương cương vị lãnh đạo chủ ch t của 

LHH, lãnh đạo các phòng, ban của LHH và ngư i đứng đầu các hội thành viên, thành 

viên liên kết trực thuộc Liên hiệp hội.  

DỰ THẢO  
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Việc lựa chọn nh n sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra 

phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng v  công tác tổ chức cán bộ khách quan, d n chủ.  

2. Tiêu chuẩn 

Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức t t. 

Có trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín và kinh nghiệm trong công 

tác đoàn kết, tập hợp trí thức; có t m huyết, trách nhiệm đ i với công việc được giao. 

Có các đi u kiện cần thiết để tham gia hoạt động trong Ban Chấp hành, Ban 

Thư ng vụ, Ban Kiểm tra. 

Đ i với lãnh đạo Liên hiệp hội trong độ tuổi lao động thực hiện theo các quy 

định chung v  cán bộ, công chức, viên chức trong hệ th ng chính trị. Đ i với lãnh đạo 

Liên hiệp hội đã hết tuổi lao động phải có đủ sức khỏe để làm việc; có tinh thần trách 

nhiệm cao, có năng lực, uy tín trong cán bộ, hội viên trí thức. 

Được các sở, ban, ngành, đoàn thể; các hội thành viên, thành viên liên kết 

th ng nhất giới thiệu bằng văn bản với LHH. 

Lãnh đạo hội chuyên ngành phải có chuyên môn phù hợp. 

3. Điều kiện 

- Về tuổi: Nh n sự đã hết tuổi lao động thì giới thiệu lần đầu hoặc tái cử không 

quá 65 tuổi. 

Đ i với Chủ tịch Liên hiệp hội, trư ng hợp đặc biệt không quá 70 tuổi do cấp 

thẩm quy n xem xét, quyết định. 

Đ i với lãnh đạo Liên hiệp hội khi đến tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy 

định trên. Trư ng hợp đặc biệt do cấp thẩm quy n quản lý cán bộ xem xét, quyết định. 

- Về nhiệm kỳ: Chủ tịch Liên hiệp hội giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên 

tiếp. Trư ng hợp đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp chưa đến tuổi nghỉ hưu thì cấp 

thẩm quy n xem xét, quyết định. 

- Về thẩm quyền giới thiệu nhân sự: Nh n sự được giới thiệu ứng cử lãnh đạo 

Liên hiệp hội phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quy n quản lý cán bộ theo ph n 

cấp quản lý cán bộ. 

II. CƠ CẤU, SỐ LƢỢNG CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƢỜNG VỤ, 

BAN KIỂM TRA 

1. Số lƣợng: 

- Ban Chấp hành: 25 ngư i. 

- Ban Thư ng vụ: 09 ngư i. 

- Ban Kiểm tra: 03 ngư i. 

Như vậy, so với Nhiệm kỳ III (2017-2022), s  lượng nh n sự Ban Chấp hành, 

Ban Thư ng vụ và Ban Kiểm tra không thay đổi. 

 2. Cơ cấu: 
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2.1. Căn cứ tình hình thực tiễn của Liên hiệp hội, dự kiến cơ cấu Ban Chấp 

hành Liên hiệp hội gồm nhân sự các cơ quan: 

- Cơ quan chuyên trách Liên hiệp hội: 06 ngư i. 

- Hội thành viên, thành viên liên kết: 14 ngư i. 

- Các sở, ngành liên quan: 05 ngư i. 

 2.2. Cơ cấu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp hội: 

- Chủ tịch  

- 02 Phó Chủ tịch chuyên trách (01 Phó Chủ tịch Thư ng trực trực tiếp phụ 

trách lĩnh vực khoa học công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội và công tác 

văn phòng, 01 Phó Chủ tịch phụ trách các hội thành viên, thành viên liên kết).  

- 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm là lãnh đạo Sở KH&CN. 

- 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- 01 Tổng Thư ký. 

Trong đó có lãnh đạo chủ ch t là nữ. 

 2.3. Cơ cấu Ban Chấp hành cụ thể như sau: 

a) Cơ cấu cơ quan chuyên trách Liên hiệp hội: 06 người, chiếm tỷ lệ 24%. 

 - Chủ tịch Liên hiệp hội kiêm Chủ nhiệm C u lạc bộ Trí thức. 

 - Phó Chủ tịch Thư ng trực phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội. 

 - Phó Chủ tịch phụ trách hội thành viên, thành viên liên kết. 

 - Tổng Thư ký phụ trách lĩnh vực thông tin phổ biến kiến thức. 

 - Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp hội. 

- Chánh Văn phòng Liên hiệp hội. 

b) Hội thành viên và thành viên liên kết: 14 người, chiếm tỷ lệ 56% 

- Hội Khuyến học. 

- Hội Nhà báo. 

- Hội Luật gia. 

- Hội X y dựng. 

- Hội Đi u. 

- Hội Doanh nghiệp trẻ. 

- Hội Nữ Doanh nh n. 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Cơ cấu ghép Lãnh đạo Sở Công thương kiêm Chủ tịch Hội Bảo vệ ngư i tiêu 

dùng.   

- Hội Sinh vật cảnh. 
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- Trung t m Dịch vụ nông nghiệp tỉnh. 

- C u lạc bộ Nữ trí thức. 

- C u lạc bộ Sen Hồng. 

- Cơ cấu ghép Lãnh đạo Sở Y tế, Hội Y dược học, Hội Đông y.  

c) Các Sở, ngành liên quan: 05 người, chiếm tỷ lệ 20%. 

- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cơ cấu Phó Chủ tịch LHH 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cơ cấu Phó Chủ tịch LHH 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trư ng (phụ trách lĩnh vực môi trư ng). 

2.4. Ban Thường vụ 

Gồm có 09 người, cơ cấu như sau: 

* Cơ quan chuyên trách Liên hiệp hội: 5 ngư i, chiếm tỷ lệ 55,6% 

- Chủ tịch Liên hiệp hội. 

- Phó Chủ tịch Thư ng trực Liên hiệp hội. 

- Phó Chủ tịch Liên hiệp hội. 

- Tổng Thư ký Liên hiệp hội. 

- Trưởng Ban kiểm tra. 

* Lãnh đạo các ban, sở, ngành: 02 ngư i, chiếm tỷ lệ 22,2% 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. 

* Lãnh đạo hội thành viên: 02 ngư i, chiếm tỷ lệ 22,2% 

- Lãnh đạo Hội Khuyến học. 

- Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ. 

2.5. Ban Kiểm tra 

Gồm có 03 người, cơ cấu như sau: 

- Ủy viên thư ng vụ Trưởng Ban Kiểm tra LHH. 

- Lãnh đạo Hội Luật gia. 

- Lãnh đạo Hội Đông y. 

III. Quy trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành 

1. Đối với nhân sự chủ chốt 

Các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký tại cơ quan chuyên 

trách thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và 

Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017-2022) và Quy định s  1443-QĐ/TU ngày 10/6/2019 của 
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Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy v  ph n cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đi u 

động, biệt phái, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận s  32-KL/TW ngày 30/3/2022 của 

Ban Bí thư v  tiêu chuẩn, đi u kiện đ i với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà 

nước giao nhiệm vụ. 

2. Đối với nhân sự các Ủy viên Ban Chấp hành là lãnh đạo hội thành viên, 

thành viên liên kết; lãnh đạo các ban, sở, ngành  

Sau khi có chủ trương của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Thư ng trực Tỉnh 

ủy v  s  lượng, cơ cấu Ban Chấp hành; Ban Thư ng vụ Liên hiệp hội đã có văn bản 

hiệp y gửi đến các cơ quan, đơn vị giới thiệu nh n sự cụ thể tham gia Ban Chấp hành 

Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Có Danh sách trích ngang nhân sự kèm 

theo). 

Trên đ y là Đ  án nh n sự Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra và 

các chức danh chủ ch t của Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV (2022-2027) do Ban Chấp 

hành Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ III (2017-2022) x y dựng, kính trình 

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 

IV (2022-2027) xem xét cho ý kiến. 

                    BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI  

                          KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH  

                                NHIỆM KỲ III  2017-2022) 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

 CỘNG HÕA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bình Phước, ngày 28 tháng 12 năm 2022 

  

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ  DỰ KIẾN) 

THAM GIA BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

NHIỆM KỲ IV (2022-2027) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ 
Chức danh 

dự kiến Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn LLCT 

1 Giang Văn Khoa 1956  Kinh x 
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh 

nhiệm kỳ IV 
12/12 

Cử nh n Chính trị, 

Cử nh n Hành 

chính 

Cao 

cấp 

Chủ tịch 

(Cơ cấu 

mới) 

2 
Nguyễn Ngọc 

Vũ 
1972  Kinh x 

Phó Chủ tịch Thư ng trực Liên 

hiệp hội Nhiệm kỳ III 
12/12 

Cử nh n Báo chí  

Thạc sĩ Báo chí  

Cao 

cấp 

Phó Chủ 

tịch TT 

(Tái cử) 

3 
Nguyễn Văn 

Nhãn 
1961  Kinh x 

Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội 

KH&KT Nhiệm kỳ III 
12/12 

Cử nh n hành 

chính 

Cao 

cấp 

Phó Chủ 

tịch  

(Tái cử) 

4 
Bùi Thị Minh 

Thúy 
 1977 Kinh x 

Giám đ c Sở Khoa học và 

Công nghệ 
12/12 

Thạc sỹ Quản lý 

giáo dục; Cử nh n 

Anh văn 

Cao 

cấp 

Phó Chủ 

tịch kiêm 

nhiệm 

(Tái cử) 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ 
Chức danh 

dự kiến Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn LLCT 

5 Mạc Đình Huấn 1980  Kinh x 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy 
12/12 

Thạc sỹ Văn hóa 

học 

Cao 

cấp 

Phó Chủ 

tịch kiêm 

nhiệm 

(Cơ cấu 

mới) 

6 
Trần Hồng 

Quyết 
 1978 Kinh x 

Tổng Thư ký Liên hiệp hội 

Nhiệm kỳ III 
12/12 Cử nh n báo chí 

Cao 

cấp 

Tổng Thư 

ký  

(Tái cử) 

7 Bùi Viết Lộc 1962  Kinh x 
Phó Chủ tịch Thư ng trực Hội 

Khuyến học tỉnh Nhiệm kỳ IV 
10/10 Đại học Sư phạm 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Cơ cấu 

mới) 

8 
Hoàng Thị 

Thanh Vân 
 1974 Kinh x 

Phó Chủ tịch Hội Doanh 

nghiệp trẻ 
12/12 

Thạc sĩ quản trị 

kinh doanh 
 

Ủy viên 

BCH 

(Cơ cấu 

mới) 

9 Mai Kiên Cư ng 1986  Kinh x 

Trưởng ban Thông tin phổ biến 

kiến thức và hội viên, Liên hiệp 

hội 

Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp 

hội nhiệm kỳ III 

12/12 Cử nh n báo chí 
Trung 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 

10 Đoàn Như Viên 1961  Kinh x 
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình 

Phước 
12/12 

Cử nh n Sư phạm, 

Cử nh n Luật, 

Cử nh n Chính trị 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ 
Chức danh 

dự kiến Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn LLCT 

11 
Nguyễn Trọng 

Trí 
1973  Kinh x 

Phó Giám đ c Sở Tư pháp, 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh 
12/12 

Cử nh n Luật, 

Thạc sĩ Quản lý 

hành chính công 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 

12 
Nguyễn Văn 

Lâm 
1967  Kinh x Phó Giám đ c Sở X y dựng 12/12 Thạc sĩ 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Cơ cấu 

mới) 

13 Vũ Thái Sơn 1962  Kinh x Chủ tịch Hội Đi u 10/10 Cử nh n  

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 

14 
Giang Thị Lan 

Thu 
 1963 Kinh x 

Chủ tịch Hội Nữ Doanh nh n 

tỉnh 
10/10 Cử nh n kinh tế 

Trung 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 

15 Trần Văn Chánh 1954  Kinh x 
Chủ tịch Hiệp hội Doanh 

nghiệp Nhỏ và Vừa 
12/12 

Cử nh n cầu 

đư ng 
 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 

16 
Trương Tấn 

Nhất Linh 
1979  Kinh x 

Phó Giám đ c phụ trách Sở 

Công thương 
12/12 

Thạc sĩ Kinh tế 

phát triển 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Cơ cấu 

mới) 

17 
Nguyễn Công 

Minh 
1972  Kinh  

Chủ tịch Hội Sinh Vật cảnh 

tỉnh Bình Phước 
12/12 

Giám đ c đi u 

hành doanh nghiệp 
 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ 
Chức danh 

dự kiến Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn LLCT 

18 Lê Thúc Long 1976  Kinh x 
Phó giám đ c Trung t m Dịch 

vụ Nông nghiệp 
12/12 

Thạc sỹ khoa học 

c y trồng 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Cơ cấu 

mới) 

19 
Lê Thị Thái 

Thanh 
 1975 Kinh x 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 
12/12 Cử nh n Luật 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Cơ cấu 

mới) 

20 
Nguyễn Thị 

Bông 
 1970 Kinh  

Chủ nhiệm C u lạc bộ Sen 

Hồng tỉnh 
12/12 

Cử nh n quản trị 

doanh nghiệp 
 

Ủy viên 

BCH  

(Cơ cấu 

mới) 

21 Lê Anh Tuấn 1977  Kinh x 

Phó Giám đ c Sở Y tế, Chủ 

tịch Hội Đông y, Chủ tịch Hội 

Y dược học tỉnh 

12/12 
Thạc sĩ 

Bác sĩ  

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 

22 Lê Hải Đăng 1963  Kinh x 
Phó Giám đ c Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
10/10 Đại học Sư phạm 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 

23 Võ Văn Dinh 1971  Kinh x 
Phó Giám đ c Sở Tài nguyên 

và Môi trư ng 
12/12 

Thạc sĩ quản lý 

môi trư ng 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH 

(Cơ cấu 

mới) 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ 
Chức danh 

dự kiến Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn LLCT 

24 
Trần Văn 

Phương 
1972  Kinh x 

Phó Giám đ c Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 
12/12 Thạc sĩ Thú y 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

BCH 

(Cơ cấu 

mới) 

25 Phí Thị Nhung  1989 Kinh x 
Chánh Văn phòng Liên hiệp 

hội 
12/12 Kỹ sư nông học 

Trung 

cấp 

Ủy viên 

BCH  

(Tái cử) 

 

Thống kê độ tuổi, trình độ của nhân sự tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV: 

 

 

      * Độ tuổi:     

 - Dưới 50: 14 ngư i  (chiếm tỷ lệ 56%) 

 - Trên 50: 05 ngư i (chiếm tỷ lệ 20%) 

 - Trên 60: 06  ngư i  (chiếm tỷ lệ 24%) 

 * Trình độ chuyên môn 

 - Thạc sĩ:  10 ngư i (chiếm tỷ lệ 40%) 

 - Đại học:  14  ngư i (chiếm tỷ lệ 56%) 

 - Đào tạo khác: 01 ngư i (chiếm tỷ lệ 4%) 

 * Trình độ lý luận chính trị 

 - Cao cấp: 17  ngư i (chiếm tỷ lệ 68%) 

 - Trung cấp: 03  ngư i (chiếm tỷ lệ 12%) 

 - Sơ cấp: 0 

 - Chưa qua đào tạo: 05  ngư i  (chiếm tỷ lệ 20%) 

                     * Đảng viên: 23 ngư i (chiếm tỷ lệ 89,6%) 

                     * Ngoài Đảng: 02 ngư i (chiếm tỷ lệ 10,4%) 

    * Nữ: 07  ngư i (chiếm tỷ lệ 27,6%) 

         * Tái cử: 14 ngư i  (chiếm tỷ lệ 55,2%) 

                    * Cơ cấu mới: 11 ngư i (chiếm tỷ lệ 44,8%) 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

 CỘNG HÕA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bình Phước, ngày 28 tháng 12 năm 2022 

  

DANH SÁCH NHÂN SỰ  DỰ KIẾN) 

THAM GIA BAN THƢỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

NHIỆM KỲ IV (2022-2027) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 
Chuyên môn LLCT 

1 Giang Văn Khoa 1956  Kinh x 
Chủ tịch Hội Khuyến học 

tỉnh nhiệm kỳ IV 
12/12 

Cử nh n Chính trị, 

Cử nh n Hành 

chính 

Cao 

cấp 

Chủ tịch 

(Cơ cấu 

mới) 

2 
Nguyễn Ngọc 

Vũ 
1972  Kinh x 

Phó Chủ tịch Thư ng trực 

Liên hiệp hội Nhiệm kỳ III 
12/12 

Cử nh n Báo chí  

Thạc sĩ Báo chí  

Cao 

cấp 

Phó Chủ tịch 

TT 

(Tái cử) 

3 
Nguyễn Văn 

Nhãn 
1961  Kinh x 

Phó Chủ tịch Liên hiệp các 

hội KH&KT Nhiệm kỳ III 
12/12 

Cử nh n hành 

chính 

Cao 

cấp 

Phó Chủ tịch  

(Tái cử) 

4 
Bùi Thị Minh 

Thúy 
 1977 Kinh x 

Giám đ c Sở Khoa học và 

Công nghệ 
12/12 

Thạc sỹ Quản lý 

giáo dục; Cử nh n 

Anh văn 

Cao 

cấp 

Phó Chủ tịch 

kiêm nhiệm 

(Tái cử) 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 
Chuyên môn LLCT 

5 Mạc Đình Huấn 1980  Kinh x 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy 
12/12 

Thạc sỹ Văn hóa 

học 

Cao 

cấp 

Phó Chủ tịch 

kiêm nhiệm 

(Cơ cấu 

mới) 

6 
Trần Hồng 

Quyết 
 1978 Kinh x 

Tổng Thư ký Liên hiệp hội 

Nhiệm kỳ III 
12/12 Cử nh n báo chí 

Cao 

cấp 

Tổng Thư ký 

(Tái cử) 

7 Mai Kiên Cư ng 1986  Kinh x 

Trưởng ban Thông tin phổ 

biến kiến thức và hội viên, 

Liên hiệp hội 

Trưởng Ban Kiểm tra Liên 

hiệp hội nhiệm kỳ III 

12/12 Cử nh n báo chí 
Trung 

cấp 

Ủy viên 

BTV, 

Trưởng Ban 

Kiểm tra 

(Tái cử) 

8 Bùi Viết Lộc 1962  Kinh x 

Phó Chủ tịch Thư ng trực 

Hội Khuyến học tỉnh Nhiệm 

kỳ IV 

10/10 Đại học Sư phạm 
Cao 

cấp 

Ủy viên 

BTV (Cơ 

cấu mới) 

9 
Hoàng Thị 

Thanh Vân 
 1974 Kinh x 

Phó Chủ tịch Hội Doanh 

nghiệp trẻ 
12/12 

Thạc sĩ quản trị 

kinh doanh 
 

Ủy viên 

BTV (Cơ 

cấu mới) 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

Thống kê độ tuổi, trình độ của nhân sự tham gia Ban Thƣờng vụ nhiệm kỳ IV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      * Độ tuổi:     

 - Dưới 50: 05 ngư i  (chiếm tỷ lệ 55,6%) 

 - Trên 50: 01 ngư i (chiếm tỷ lệ 11,1%) 

 - Trên 60: 03 ngư i  (chiếm tỷ lệ 33,3%) 

 * Trình độ chuyên môn 

 - Thạc sĩ:  04 ngư i (chiếm tỷ lệ 44,4%) 

 - Đại học:  05  ngư i (chiếm tỷ lệ 55,6%) 

 * Trình độ lý luận chính trị 

 - Cao cấp: 07  ngư i (chiếm tỷ lệ 77,8%) 

 - Trung cấp: 01  ngư i (chiếm tỷ lệ 11,1%) 

 - Sơ cấp: 0 

  

                     * Đảng viên: 09 ngư i (chiếm tỷ lệ 100%) 

    * Nữ: 03  ngư i (chiếm tỷ lệ 33,3%) 

                     * Tái cử: 05 ngư i  (chiếm tỷ lệ 55,6%) 

                    * Cơ cấu mới: 04 ngư i (chiếm tỷ lệ 44,4%) 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

 CỘNG HÕA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bình Phước, ngày 28 tháng 12 năm 2022 

  

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ  DỰ KIẾN) 

THAM GIA BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

NHIỆM KỲ IV (2022-2027) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ Chức 

danh dự 

kiến 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

môn 
LLCT 

01 
Mai Kiên 

Cư ng 
1986  Kinh x 

Trưởng ban Thông tin phổ 

biến kiến thức và hội viên, 

Liên hiệp hội 

Trưởng Ban Kiểm tra Liên 

hiệp hội nhiệm kỳ III 

12/12 
Cử nh n báo 

chí 

Trung 

cấp 

Trưởng 

Ban 

Kiểm tra 

(Tái cử) 

02 
Nguyễn Trọng 

Trí 
1973  Kinh x 

Phó Giám đ c Sở Tư pháp, 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh 
12/12 

Cử nh n 

Luật, Thạc sĩ 

Quản lý 

hành chính 

công 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

Ban 

Kiểm tra 

(Tái cử) 

03 
Phạm Ngọc 

Hưng 

 
1975  Kinh x 

Phó Chủ tịch Thư ng trực Hội 

Đông y 
12/12 

Bác sĩ 

YHCT 

Cao 

cấp 

Ủy viên 

Ban 

Kiểm tra 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ Chức 

danh dự 

kiến 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

môn 
LLCT 

(Tái cử) 

 

 

 

Thống kê độ tuổi, trình độ của nhân sự tham gia Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV: 

 
 

 

 

 

 

      * Độ tuổi:     

 - Dưới 50: 03 ngư i  (chiếm tỷ lệ 100%) 

 * Trình độ chuyên môn 

 - Thạc sĩ:  01 ngư i (chiếm tỷ lệ 33,3%) 

 - Đại học:  02  ngư i (chiếm tỷ lệ 66,7%) 

 * Trình độ lý luận chính trị 

 - Cao cấp: 02  ngư i (chiếm tỷ lệ 66,7%) 

 - Trung cấp: 01  ngư i (chiếm tỷ lệ 33,3%)  

 

                     * Đảng viên: 03 ngư i (chiếm tỷ lệ 100%) 

 * Nữ: 0  ngư i  

                     * Tái cử: 03 ngư i (chiếm tỷ lệ 100%) 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

 CỘNG HÕA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S :          /NQ-LHH 

 

 Bình Phước, ngày       tháng       năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH BÌNH PHƢỚC 

NHIỆM KỲ IV  2022 - 2027) 

 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, 

Nhiệm kỳ IV (2022-2027) được tổ chức từ ngày      đến ngày    tháng     năm 2022; 

tham dự Đại hội có 196 đại biểu. 

Tại Đại hội, đồng chí…… …………..Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam; đồng chí ………. Tỉnh ủy đã phát biểu chúc mừng và chỉ đạo đại hội. Các 

đồng chí đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đồng th i chỉ ra những hạn chế, 

yếu kém cần khắc phục của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước 

trong Nhiệm kỳ III và định hướng cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Bình Phước trong Nhiệm kỳ IV nhằm tiếp tục đoàn kết, tập hợp trí thức; 

phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự 

nghiệp x y dựng và phát triển Liên hiệp hội cũng như trong quá trình x y dựng và 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. 

Đại hội nhận thức s u sắc v  trách nhiệm và vinh dự lớn lao của Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật - tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa học công nghệ 

với chức năng tập hợp, đoàn kết trí thức; chủ động đ  xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, 

UBND những vấn đ  quan trọng của tỉnh liên quan đến công tác x y dựng đội ngũ trí 

thức, tôn vinh trí thức; thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đi 

đầu trong công tác tuyên truy n phổ biến kiến thức; chủ động trong các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ môi trư ng, các hoạt 

động cộng đồng và công tác giảm nghèo b n vững; n ng cao chất lượng Hội thi Sáng 

tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, góp phần quan trọng vào 

sự nghiệp x y dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, đóng góp 

chung vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận d n 

chủ, sôi nổi, đóng góp ý kiến bổ sung các văn kiện do Ban Chấp hành Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Nhiệm kỳ III trình Đại hội. 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nhiệm kỳ IV (2022-

2027) quyết nghị: 

1. Thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và 

Kỹ thuật Nhiệm kỳ III trình Đại hội, bao gồm: 

DỰ THẢO  
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- Báo cáo tổng kết hoạt động Nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh Bình Phước Nhiệm kỳ III (2017-2022) và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

công tác kiểm tra Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2017-2022). 

- Quy chế sửa đổi và bổ sung v  tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước Nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

2. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thư ng vụ, Ban Kiểm tra và 

nh n sự chủ ch t Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, Nhiệm kỳ 

IV (2022-2027) bao gồm:  

Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, 

Nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm có 25 ủy viên (có Danh sách kèm theo). 

Ban Thư ng vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, 

Nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm có 9 ủy viên (có Danh sách kèm theo). 

Ban Kiểm tra Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, Nhiệm 

kỳ IV (2022-2027) gồm có 3 ủy viên (có Danh sách kèm theo). 

3. Giao cho Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình 

Phước, Nhiệm kỳ IV (2022-2027) thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Phước; nghiên cứu tiếp thu ý 

kiến phát biểu của các đại biểu để hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội; x y dựng Kế hoạch 

thực hiện hàng năm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đ  ra. 

Đại hội kêu gọi đội ngũ trí thức tỉnh nhà và các thành viên, hội viên của Liên 

hiệp Hội hãy phát huy trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết, năng động, sáng tạo ra sức thi 

đua trong lao động, học tập và nghiên cứu để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ IV qua đó góp 

phần x y dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh./. 

 

 
BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

NHIỆM KỲ III  2017-2022) 
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Tham luận 

Công tác khuyến học, khuyến tài góp phần  

nâng cao dân trí, bồi dƣỡng nhân tài 
 

Hội Khuyến học tỉnh 

           

 Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

          L i đầu tiên, tôi xin kính chúc Đoàn Chủ tịch Đại hội, các đồng chí lãnh đạo, 

các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, 

chúc Đại hội thành công t t đẹp! 

          Được sự ph n công của Ban tổ chức Đại hội, thay mặt cho Hội Khuyến học 

tỉnh, tôi xin báo cáo tham luận v  Công tác khuyến học, khuyến tài góp phần n ng cao 

dân trí, bồi dưỡng nh n tài  như sau:  

          Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước được thành lập theo quyết định s  

59/2003/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh Bình Phước. 

          Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức 

4 kỳ Đại hội. Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh có 11 Hội Khuyến học  huyện, thị, thành 

ph ; 05 Hội Khuyến học các Công ty cao su; 111 Hội Khuyến học xã, phư ng, thị 

trấn; 1.978 Chi Hội, Ban khuyến học. Tổng s  hội viên toàn tỉnh là 209.505 ngư i. 

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội!        

Hội Khuyến học tỉnh là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 

tỉnh, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

đảng, chính quy n, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và sự vào cuộc 

của toàn xã hội, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước 

phát triển; nhi u chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đã đạt và vượt kế hoạch, không chỉ góp phần 

vào những thành tích của ngành giáo dục và đào tạo, n ng cao d n trí, bồi dưỡng nh n 

tài, mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Kết quả cụ thể:  

Tỉnh hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch s  202-KH/TU ngày 

09/9/2019 v  việc thực hiện Kết luận s  49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư 

v  tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị “Tăng cư ng sự lãnh đạo của Đảng 

đ i với công tác khuyến học, khuyến tài, x y dựng xã hội học tập”. Tổ chức thực hiện 

t t Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh 

Bình Phước v  Đ  án “Đẩy mạnh phong trào học tập su t đ i trong gia đình, dòng họ, 

cộng đồng đến năm 2020”. Qua đó các cấp ủy, chính quy n và cả hệ th ng chính trị 

đã quan t m, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, mạnh mẽ.  

* Kết quả, thực hiện Đề án 281 của Chính phủ 

Các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,” Cộng đồng học tập”, 

“Đơn vị học tập” được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành 

phong trào thi đua sôi nổi trong từng gia đình, thôn, ấp, khu ph , trong  các cơ quan, 

đơn vị theo các tiêu chí phấn đấu. Nhi u mô hình học tập được x y dựng và phát huy 
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hiệu quả, thu hút đông đảo các cá nh n, gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng tham 

gia. Đến nay, toàn tỉnh đã có 83,84% gia đình, 81,11% dòng họ, 95% cộng đồng, 

96,53% đơn vị trên địa bàn cấp xã quản lý được công nhận gia đình, dòng họ, cộng 

đồng, đơn vị học tập. Có 550 cán bộ hội đạt danh hiệu tiên tiến; 19.159 hội viên tiên 

tiến; 4.926 hội viên xuất sắc. Tỉnh Hội đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ, 

tổng kết và tuyên dương 15 mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh trong giai đoạn 2014-

2020. Chọn 06 mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh dự Đại hội tuyên dương cấp Trung 

ương tại Hà Nội. 

 * Về Hoạt động khuyến học 

Đồng hành cùng với ngành giáo dục đào tạo, Hội khuyến học các cấp đã góp 

phần tích cực hỗ trợ, khuyến khích, động viên nhà trư ng trong công tác dạy và học. 

Tích cực tham gia hưởng ứng ngày toàn d n đưa trẻ đến trư ng, huy động trẻ em, học 

sinh đến trư ng, vận động học sinh đã bỏ học đi học lại. Vận động cha mẹ, học sinh, 

cán bộ, hội viên Hội khuyến học đóng góp công sức, trí tuệ, ti n của cho quỹ khuyến 

học, khuyến tài, x y dựng, sửa chữa trư ng lớp, x y dựng cảnh quan trư ng học 

khang trang, sạch đẹp, an toàn. Tổ chức hưởng ứng “tháng 9 khuyến học”, chương 

trình “Sóng và máy tính cho em”.  Quan t m chăm lo tới những học sinh vượt khó 

hiếu học. 

Trong nhiệm kỳ, Hội khuyến học các cấp tham mưu, ph i hợp cùng các cấp, 

ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức trao học bổng cho 70.658 học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn với tổng s  ti n 41.420.510.000 đồng cùng với cặp sách, tập vở, quần áo, xe 

đạp là 15.496 suất với tổng s  ti n 6.069.510.000 đồng. 

* Về Hoạt động khuyến tài 

- Đ i với cấp huyện và xã: Hàng năm các cấp hội khuyến học đã ph i hợp với 

ngành giáo dục đào tạo và các trư ng học tham mưu để cấp ủy, chính quy n, Mặt trận 

tổ qu c tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 112.164 học sinh, giáo viên có thành 

tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy với s  ti n là 19.725.003.000 đồng vào dịp tổng 

kết năm học và “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”. Kết quả tuyên dương, khen thưởng 

đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua học t t, dạy t t trong nhà trư ng, động viên 

kịp th i tinh thần vươn lên học t t của học sinh, phấn đấu thi đua dạy t t của giáo 

viên.  

- Cấp tỉnh: Trong nhiệm kỳ, Tỉnh Hội đã ph i hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

và các sở ngành tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh  tuyên dương, 

khen thưởng cho 1.200 học sinh giỏi, 973 giáo viên giỏi với s  ti n là 1.662.611.000 

đồng; ph i hợp với Qũy Khuyến học, khuyến tài tỉnh và các cơ quan, đơn vị tham 

mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh dự kiến tổ chức tuyên dương, khen 

thưởng 297 tập thể, cá nh n là những học sinh, sinh viên, vận động viên, trí thức, nhà 

sáng tạo có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2022.  

* Về hoạt động Quỹ Khuyến học Khuyến tài  

Năm 2020, Tỉnh hội đã ph i hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

UBND tỉnh thành lập Quỹ Khuyến học Khuyến tài của tỉnh trên cơ sở hợp nhất của 03 

Quỹ: Qũy khuyến học, Qũy Tiếp bước cho em đến trư ng, Qũy học bổng cho học 

sinh, sinh viên vượt khó học t t. Từ khi Qũy được thành lập và đi vào hoạt động đến 
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nay, th i gian tuy chưa nhi u, song Qũy đã nhận được sự quan t m chia sẻ, động viên 

và đóng góp tích cực của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức xã hội, từ thiện, các cá nh n trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ, tài trợ bằng 

ti n và hiện vật cho Qũy trong năm 2021 với s  ti n trên 30 tỷ đồng.  

 Hoạt động của Qũy Khuyến học, khuyến tài tỉnh cùng với Qũy khuyến học các 

cơ quan, đơn vị và các  cấp Hội trong tỉnh trong th i gian qua thực hiện theo đúng tôn 

chỉ, mục đích, ý nghĩa, đã kịp th i hỗ trợ, động viên các cháu học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nh n có thành tích đóng 

góp tiêu biểu, xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh nhà.  

Hội Khuyến học tỉnh ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị v  công tác Hội 

được Đảng, nhà nước và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam giao, trong nhiệm kỳ 

vừa qua với tư cách là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, 

Tỉnh Hội cũng đã thể hiện t t vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện 

nhiệm vụ do Liên hiệp hội ph n công, tích cực tham gia các hoạt động và hoàn thành 

t t nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công chung của Liên hiệp hội trong 

nhiệm kỳ.   

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội! 

Để công tác hội và phong trào khuyến học, khuyến tài, x y dựng xã hội học tập 

tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội trong giai 

đoạn mới. Các cấp hội, cán bộ hội viên khuyến học trong tỉnh cần tiếp tục Quán triệt 

s u sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước v  khuyến học, khuyến tài, x y 

dựng xã hội học tập; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong 

trào thi đua khuyến học với phương ch m hoạt động khuyến học, khuyến tài, x y 

dựng xã hội học tập cần được thực hiện thư ng xuyên và luôn hướng vào mục tiêu 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truy n, n ng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và toàn xã hội v  ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, 

x y dựng xã hội học tập. Từ đó tích cực, chủ động tham gia hưởng ứng các hoạt động 

do Hội tổ chức phát động, góp phần n ng cao d n trí, phát triển nguồn nh n lực, bồi 

dưỡng nh n tài. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo và 

ph i ph i hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các 

Đ  án, Chương trình của Chính phủ v   “x y dựng xã hội học tập, các mô hình học tập 

giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

Ngoài nhiệm vụ công tác hội, với tư cách là thành viên trong nhiệm kỳ mới 

2023-2028, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, 

tích cực tham gia thực hiện t t các hoạt động và các phong trào thi đua của Liên hiệp 

hội giao cho Hội Khuyến học tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đ  ra.  

          Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc Đoàn Chủ tịch Đại hội, các đồng chí 

lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh 

phúc.  

         Xin trân trọng cảm ơn! 
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Tham luận  

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÖT RA TỪ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI 

SÁNG TẠO KỸ THUẬT THỊ XÃ BÌNH LONG 

 

Kính thưa:  Các vị đại biểu khách quý!  

Thƣa toàn thể Đại hội ! 
 

Được Đại hội cho phép trình bày tham luận, với chủ đ : Nâng cao chất lượng tổ 

chức Hội Thi Sáng tạo kỹ thuật, tạo chu ển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua 

đổi mới, sáng tạo, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thị xã Bình Long xin được 

trình bày tham luận, nhấn mạnh vào những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá 

trình tổ chức Hội thi. 

L i đầu tiên, cho phép tôi xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý v  dự Đại 

hội mạnh khỏe. 

Chúc Đại hội thành công t t đẹp! 

Kính thƣa Đại hội! 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ thực 

tiễn, phát huy tính năng động, sáng tạo của mọi lực lượng trong xã hội để không 

ngừng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước, nhanh chóng hội nhập với thế giới,… ngày 14 tháng 7 năm 2006, Thủ tướng 

Chính phủ đã có Quyết định s  165/2006/QĐ/TTg v  tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật trong toàn qu c… Hội thi nhằm khơi dậy, phát huy ti m năng sáng tạo của quần 

chúng nh n d n trên mọi lĩnh vực trong sản xuất và đ i s ng, với phương ch m: năng 

suất, chất lượng, hiệu quả, rút ngắn các quá trình phát triển kinh tế, xã hội.  

Tại Bình Phước, Hội thi do UBND tỉnh tổ chức hai năm một lần, Liên hiệp hội 

là cơ quan thư ng trực, và được tổ chức ở 2 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện. 

Hội thi được triển khai với hình thức rộng rãi, đa dạng cách thức tuyên truy n, 

vận động và thu hút được nhi u đ i tượng tham gia, không ph n biệt lứa tuổi, trình độ 

học vấn, chuyên môn, thành phần kinh tế. Các lĩnh vực dự thi đa dạng, phù hợp với 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, đã thu hút được sự quan t m của nhi u tổ 

chức, cá nh n trong tỉnh tham gia. 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì việc 

phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong lao động sản xuất là yêu cầu đặt 

ra bức thiết đ i với đất nước cũng như từng địa phương.  

Qua 7 năm  tổ chức, Hội thi sáng tạo kỹ thuật đạt nhi u kết quả khả quan, đánh 

dấu sự phát triển của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật nói riêng và phong trào quần chúng 

tiến qu n vào khoa học nói chung. 

Tại thị xã Bình Long, trong những năm qua, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật đã trở 

thành Hội thi có uy tín tại địa phương, sức lan toả rộng lớn…  

Trong 6 lần tổ chức vừa qua, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thị xã Bình Long đã 

nhận hàng ngàn sản phẩm, mô hình, giải pháp dự thi. Đa s  các sản phẩm, giải pháp 

dự thi được hình thành từ quá trình học tập, nghiên cứu, lao động và sản xuất, nên 

mang tính thực tiễn, có tính sáng tạo, có hiệu quả kinh tế - xã hội, đã và đang được áp 

dụng vào sản xuất và đ i s ng.  

Trong quá trình tổ chức Hội thi, bên cạnh những đi u kiện thuận lợi, thị xã 

Bình Long cũng gặp một s  khó khăn, nhưng chúng tôi đã nỗ lực vượt qua.   
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Tại Đại hội này, chúng tôi xin nêu 5 bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá 

trình tổ chức Hội thi ở Bình Long, với mong mu n được trao đổi, thảo luận để trong 

th i gian tới Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của thị xã Bình Long nói riêng và các địa 

phương trong toàn tỉnh nói chung sẽ đạt kết quả cao hơn nữa. 

 

Một là: Sự chỉ đạo s u sát, kịp th i của Thị ủy và UBND thị xã là yếu t  quan 

trọng quyết định cho việc triển khai Hội thi thuận lợi và đạt kết quả cao. 

Hai là: Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Hội thi phải gồm những thành viên có đủ 

năng lực, nhiệt tình, t m huyết trong việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội thi, tạo ra 

phong trào thi đua lao động sáng tạo kỹ thuật cả b  rộng lẫn chi u s u nhằm phát huy 

nội lực, khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quần chúng lao 

động say mê đi s u nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để ngày càng có nhi u giải pháp sáng 

tạo kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sản xuất và đ i s ng của nh n d n lao động trong thị xã. 

Ba là: Các cấp, các ngành cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và có hành 

động cụ thể, thiết thực tới phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật để khơi dậy những 

ti m năng sáng tạo còn ti m ẩn trong cán bộ, công nh n viên và nh n d n lao động. 

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy cơ quan nào, đơn vị nào quan t m thiết thực và có sự 

chỉ đạo s u sát, cụ thể hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo thì ở đó có phong trào lao động 

sáng tạo đạt kết quả cao. 

Bốn là: Công tác thông tin, tuyên truy n v  Hội thi phải thư ng xuyên, liên tục 

và đa dạng. Bên cạnh việc tuyên truy n trên Báo, Đài chính th ng, thì hình thức tuyên 

truy n lồng ghép qua các hội thảo, hội nghị, tuyên truy n trực quang và tuyên truy n 

trên mạng xã hội là hết sức cần thiết và trở nên hiệu quả.  

Năm là: Cần có sự xã hội hoá Hội thi ở mỗi địa phương để tranh thủ mọi 

nguồn lực nhằm n ng cao quy mô, chất lượng Hội thi, các giải thưởng Hội thi; đồng 

th i góp phần đẩy nhanh việc triển khai, ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào đ i 

s ng, sản xuất… 

Riêng ở bài học thứ 5 này, chúng tôi ý thức như vậy, nghĩ rằng v  l u dài cũng 

sẽ làm như vậy. Nhưng trước mắt, còn nhi u khó khăn khi triển khai.  

Chúng ta đ u biết rằng, việc xã hội hoá Hội thi, phần lớn cần có sự tham gia từ 

phiá các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học… Nhưng s  doanh nghiệp có quy mô 

sản xuất lớn ở Bình Long chưa nhi u. Đi u kiện để doanh nghiệp tham gia vào xã hội 

hoá Hội thi còn nhi u khó khăn, nhất là trong 2 năm gần đ y do ảnh hưởng từ dịch 

bệnh Covid-19, quy mô sản xuất của doanh nghiệp bị thu hẹp…  

Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truy n cũng chưa đ  cập s u đến tầm quan 

trọng của Hội thi cũng như vai trò, ý nghĩa của việc xã hội hoá Hội thi… 

Những nguyên nh n kể trên làm cho hoạt động xã hội hoá Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật trên địa bàn thị xã Bình Long chưa mang lại hiệu quả như mong mu n. 

Từ những kết quả đạt được; từ những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh 

nghiệm được rút ra, trong th i gian tới, thị xã Bình Long sẽ tiếp tục đổi mới, n ng cao 

chất lượng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật… Và, xã hội hoá Hội thi là mục tiêu thị xã 

Bình Long đang hướng đến. 

Kính thưa toàn thể Đại hội, 

Tham luận của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thị xã Bình Long xin 

được tạm dừng tại đ y.  
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Cu i cùng xin kính chúc quý đại biểu mạnh khoẻ. Chúc Đại hội thành công t t 

đẹp. 

  Xin ch n thành cảm ơn! 
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Tham luận 

Một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học  

và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Liên hiệp  

các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phƣớc 

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước 

 

 

Với mục tiêu ph i hợp, tập hợp và phát huy t i đa ti m lực trí tuệ của đội ngũ 

trí thức khoa học công nghệ tại tỉnh, đóng góp vào  phát triển kinh tế - xã hội, giữ 

vững an ninh qu c phòng, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghê ở tất 

cả các lĩnh vực, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhi u 

Chương trình ký kết, ph i hợp hoạt động cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh.  

Có thể nói rằng, công tác ph i hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ (Sở 

KH&CN) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LHH) ngày càng chặt chẽ, 

thực chất, đi vào chi u s u với nhi u hình thức, đa dạng, phong phú và đạt được hiệu 

quả thiết thực, đặc biệt là công tác ph i hợp triển khai các cuộc thi, hội thi v  sáng tạo 

khoa học, kỹ thuật; hoạt động sáng kiến; công tác tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội.  

1. Kết quả công tác phối hợp trong tổ chức các hội thi, các hoạt động nghiên 

cứu, ứng dụng KHCN 

Trong giai đoạn 2017 - 2022, đã có 15/35 đ  tài khoa học cấp tỉnh được UBND 

tỉnh giao đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước chủ trì nghiên cứu thực hiện. Đã có 8/15 đ  

tài được nghiệm thu (01 đề tài Xuất sắc, 07 đề tài Đạt); các đ  tài còn lại đang được 

tiến hành theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt, một s  ít đ  tài trễ hạn do chịu 

ảnh hưởng chung bởi dịch bệnh COVID-19. 

Liên hiệp các hội KHKT đã cử thành viên thư ng xuyên tham gia, đóng góp 

tích cực và có ý kiến chuyên môn trong 05 Hội đồng tư vấn xác định danh mục, 05 

Hội đồng tư vấn tuyển chọn và 02 Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhằm tham 

mưu Hội đồng KH&CN tỉnh và UBND tỉnh lựa chọn các vấn đ  cần nghiên cứu triển 

khai; lựa chọn các tổ chức, cá nh n có đủ năng lực chủ trì thực hiện; cung cấp thông 

tin và góp ý để hoàn thiện các công trình đ  tài khoa học sớm đưa vào ứng dụng. 

Từ năm 2018 đến nay, LHH là cơ quan chủ trì ph i hợp với Sở KH&CN và các 

ngành, đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi, hội thi v  sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo của 

thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. Trong đó, Sở KH&CN ph i hợp, hỗ trợ nh n lực 

tham gia công tác đánh giá, chấm điểm các sản phẩm tham dự cuộc thi từ cấp huyện 

đến cấp tỉnh và ph i hợp, tạo đi u kiện thuận lợi trong việc b  trí kinh phí cho các hội 

thi, cuộc thi từ nguồn sự nghiệp KH&CN. 

Cùng với đó, Sở KH&CN đã ph i hợp với LHH thông tin v  các sản phẩm, giải 

pháp, mô hình đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi Sáng tạo Thanh 

Thiếu niên Nhi đồng tham gia triển lãm ở các Hội chợ Thương mại, Techmart v  

KH&CN do Bộ KH&CN và các đơn vị liên quan tổ chức trong nhi u năm. 
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Thực hiện Kế hoạch s  234/KH-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh v  

việc triển khai thực hiện Đ  án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025. Năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã 

ph i  hợp với Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật và các đơn vị liên quan tổ chức 

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2021”. Cuộc 

thi đã nhận được sự tham gia của 24 dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên trong 

tỉnh. Ban Tổ chức  đã chọn ra 19 sản phẩm xuất sắc vào vòng chung kết. Kết quả, Ban 

Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Thí 

sinh Nguyễn Tấn Sang (Hội LHTN Việt Nam huyện Chơn Thành) xuất sắc đạt giải 

Nhất với sản phẩm “Trà lá chu i, trà túi lọc và các sản phẩm từ c y chu i”. 

Tiếp n i thành công Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ nhất tỉnh 

Bình Phước năm 2021, ngày 17/05/2022 Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì ph i hợp 

với Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh phát 

động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022” 

nhằm khởi xướng, tìm kiếm và hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các 

lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tăng cư ng kết n i các nguồn lực hỗ trợ cho 

hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo s n chơi lành mạnh giúp các mô hình 

khởi nghiệp có cơ hội trình bày ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp 

khởi nghiệp, các Startup tham gia cuộc thi có cơ hội gọi v n từ các Quỹ đầu tư… Tại 

buổi lễ phát động các đơn vị đã kí kết Bản ghi nhớ Hợp tác, đồng hành cùng Cuộc thi 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II tỉnh Bình Phước, năm 2022. 

Theo Kế hoạch s  690/KH-SKHCN ngày 16/05/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ  vòng sơ loại, chương trình đào tạo, vòng chung kết, lễ trao giải thưởng 

cuộc thi bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2022 đến 18/05/2023 với sự đồng hành của 

Liên hiệp các hội KHKT và các đơn vị như đã kí kết. 

2. Về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội; truyền thông KH&CN 

Hai đơn vị đã ph i hợp triển khai thực hiện Quyết định s  14/2016/QĐ-TTg 

ngày 14/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ v  hoạt động tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam; Quyết định s  15/2017/QĐ-

UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh quy định v  hoạt động tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Sở KH&CN ph i hợp với LHH trong việc giới thiệu chuyên gia trong lĩnh vực 

KH&CN tham gia vào hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của địa 

phương; cung cấp các s  liệu trong quản lý ngành cho LHH phục vụ công tác tư vấn, 

phản biện khi có yêu cầu. 

Hai đơn vị đã thư ng xuyên cử cán bộ tham gia vào các Đoàn công tác, trao đổi 

kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ của hai cơ quan. 

Trong những năm qua LHH cũng tham gia tích cực, có trách nhiệm và đóng vai 

trò quan trọng trong Hội đồng sáng kiến tỉnh do Sở KH&CN là cơ quan thư ng trực, 

góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

trong mọi tầng lớp nh n d n. 
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Năm 2021, LHH và Sở KH&CN đã ph i hợp tham mưu UBND tỉnh đ  cử 

thành công giải pháp “Xử lý tái sinh các loại keo UF, MUF bị biến chất - ứng dụng 

trong sản xuất gỗ nh n tạo” của Tiến sỹ Hoàng Hải Hi n - Trung t m Khoa học và 

Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước được ghi danh trong Sách 

Vàng Sáng tạo Việt Nam. 

Đặc biệt (năm 2018) LHH và Sở KH&CN đã ph i hợp chặt chẽ, hiệu quả trong 

tư vấn, phản biện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nh n lực. Nhi u ý kiến 

tư vấn, phản biện đã được tỉnh ghi nhận và trở thành chính sách cụ thể, phù hợp, có 

tính khả thi cao. 

Trong công tác truy n thông KH&CN, nhi u năm qua hai đơn vị đã chủ động 

thông tin, tuyên truy n v  các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước đ i với hoạt động KH&CN trên các kênh thông tin của 2 đơn vị;  ph i hợp cung 

cấp thông tin v  đội ngũ trí thức KH&CN, các hoạt động tư vấn phản biện, giám định 

xã hội; phổ biến kiến thức v  KH&CN; thực hiện các tin, bài viết, phóng sự giới thiệu 

v  các gương trí thức, gương sáng tạo tiêu biểu đăng tải trên trang thông tin điện tử và 

Bản tin, Tạp chí của hai đơn vị, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài Phát thanh – 

Truy n hình và Báo Bình Phước và trên các kênh thông tin đại chúng khác.  

Có thể nói, là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức; là cầu n i giữa đội 

ngũ trí thức với Đảng, chính quy n, từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp các hội 

KH&KT tỉnh Bình Phước đã phát huy t t vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ 

trí thức để ph i hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham gia trong nhi u hoạt động 

KH&CN, đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu, triển khai các đ  tài, dự 

án KH&CN, cũng như công tác tổ chức Hội thi STKT, Cuộc thi STTNNĐ trên toàn 

tỉnh, góp phần tăng cư ng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước v  KH&CN và tạo sự 

đồng thuận trong xã hội; n ng cao ti m lực khoa học và công nghệ và thi đua cải tiến, 

sáng tạo khoa học và kỹ thuật, ươm mầm tài năng sáng tạo, đóng góp chung vào sự 

phát triển của tỉnh. 

Cùng với những nhiệm vụ ph i hợp nêu trên, Sở KH&CN và LHH đã ph i hợp 

chặt chẽ trong tổ chức các hội thảo, tọa đàm trong lĩnh vực KH&CN; xét tôn vinh 

khen thưởng tiến sĩ, thạc sĩ t t nghiệp xuất sắc, trí thức tiêu biểu hàng năm và tham 

mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Gặp mặt đ i thoại với trí thức, tạo hiệu ứng t t trong xã hội. 

3. Một số kinh nghiệm và định hướng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp 

giữa Sở KH&CN và LHH 

Bên cạnh các kết quả quan trọng đã đạt được, trong công tác ph i hợp giữa Sở 

KH&CN với LHH vẫn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu. Để hoạt 

động ph i hợp giữa Sở KH&CN và LHH ngày càng hiệu quả, trong th i gian tới, 2 

bên cần tập trung vào một s  nhiệm vụ trọng t m sau: 

Một là, hai bên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và Chương 

trình ph i hợp s  35/CTPH-SKHCN-LHH ngày 24/11/2017 tiếp tục triển khai thực 

hiện 10 nhóm nhiệm vụ đã ký kết. Trong báo cáo 6 tháng, 1 năm hai bên cần lồng 

ghép việc đánh giá thực hiện Chương trình ph i hợp để kịp th i khắc phục hạn chế, 

phát huy kết quả đã đạt được và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; hai bên 
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cần chủ động cập nhật việc phát sinh trong tình hình mới để bổ sung đưa vào nội dung 

ph i hợp cho phù hợp với thực tiễn. 

Hai là, LHH tiếp tục ph i hợp với Sở KH&CN giới thiệu chuyên gia, nhà khoa 

học tham gia vào các Hội đồng khoa học, tuyển chọn, nghiệm thu công trình, đ  án, 

dự án của địa phương, tham gia công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi có 

yêu cầu. 

Ba là, LHH chủ trì, ph i hợp với Sở KH&CN huy động đội ngũ trí thức khoa 

học và công nghệ tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm v  KH&CN, Hội 

thi Sáng tạo kỹ thuật, khơi dậy ti m năng sáng tạo trong nh n d n, trong thanh thiếu 

niên nhi đồng của tỉnh, các hoạt động, hội thi.. do sở KHCN chủ trì tổ chức. 

Bốn là, Hai bên chủ động ph i hợp với nhau thực hiện t t công tác truy n 

thông KH&CN; thông tin v  các sản phẩm, giải pháp, mô hình đoạt giải cao tại hội 

thi, cuộc thi và chuyển giao ứng dụng, thương mại hóa các sản phẩm đạt giải cao tại 

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh vào sản xuất, đ i s ng. 

Năm là, LHH tạo đi u kiện để các Hội thành viên và tổ chức, thành viên liên 

kết trong hệ th ng LHH tích cực đ  xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc 

ngành, lĩnh vực mình với Sở Khoa học và Công nghệ, đồng th i tích cực tham gia các 

hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong x y dựng chính sách liên quan 

đến phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nh n lực và x y dựng đội ngũ trí 

thức của tỉnh. 

Trên đ y là kết quả thực hiện công tác ph i hợp và một s  kinh nghiệm qua 5 

năm ph i hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ  

thuật tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và Công nghệ./. 
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Tham luận 

“Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác phối hợp giữa tổ chức khoa học 

công nghệ với Liên Hiệp hội Bình Phƣớc trong hoạt động thông tin phổ biến kiến 

thức, tƣ vấn phản biện 

 
Tiến sĩ Thân Quốc An Hạ - Trưởng phòng Nano và Kỹ thuật Vật lý,  

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam 

 

Kính thƣa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thƣa toàn thể Đại hội!  

Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn l m Khoa học và Công nghệ Việt Nam là 

đơn vị đã có nhi u năm gắn kết với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước 

trong nhi u hoạt động.  

Hôm nay, được sự th ng nhất của Ban lãnh đạo Viện  và  được sự cho phép của Đoàn 

Chủ tịch Đại hội, tôi xin được trình bày tham luận với chủ đ : “Đề xuất giải pháp nâng 

cao chất lƣợng công tác phối hợp giữa tổ chức khoa học công nghệ với Liên Hiệp 

hội Bình Phƣớc trong hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, tƣ vấn phản biện”. 

Kính thƣa Đại hội! 

Song hành cùng sự phát triển của xã hội, khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày 

càng phát triển, đạt nhi u thành tựu to lớn, được Đảng và Nhà nước khẳng định vai trò 

là động lực phát triển kinh tế - xã hội.  

Cùng với các thành tựu KH&CN là sự phát triển không ngừng của hoạt động 

truy n thông KH&CN. Truy n thông v  KH&CN là một nhiệm vụ đặc biệt quan 

trọng, là cầu n i chuyển tải thông tin tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, truy n bá văn 

hóa yêu khoa học đến công chúng, x y dựng xã hội trọng khoa học, yêu khoa học và 

n ng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn xã hội v  vai trò, tầm quan trọng 

của KH&CN.  

Truy n thông KH&CN nói theo một nghĩa hẹp hơn chính là các hoạt động thông 

tin phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện v  các lĩnh vực KH&CN, nhằm mục đích 

khẳng định vai trò của KH&CN trong quá trình tạo “động lực” cho phát triển kinh tế 

xã hội. 

Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã xác định hoạt 

động truy n thông KH&CN là một trong sáu giải pháp chủ yếu và giải pháp này tiếp 

tục được đặt ra trong chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2025. 

Công tác truy n thông KH&CN đã trở thành cầu n i hữu hiệu, đưa tri thức và tiến 

bộ KH&CN đến nhanh hơn với đ i s ng, sản xuất, xã hội; khơi dậy, truy n cảm hứng, 

khát vọng sáng tạo trong cộng đồng; góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo, 

nuôi dưỡng tình yêu khoa học trong giới trẻ, giúp tạo ra một xã hội tôn trọng khoa 

học, có tư duy sáng tạo. 
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Tại Đại hội đại biểu toàn qu c lần thứ I của Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt 

Nam (1963) - ti n th n của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày 

nay - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và giao nhiệm vụ cho các nhà khoa học trong 

truy n bá khoa học, kỹ thuật cho ngư i d n… Ngư i đã nói: “Khoa học phải từ sản 

xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm n ng cao năng 

suất lao động và không ngừng cải tiến đ i s ng nh n d n”, “Các cô, các chú phải ra 

sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truy n bá rộng rãi trong nh n d n lao 

động, để nh n d n đẩy mạnh thi đua sản xuất nhi u, nhanh, t t, rẻ. Có như vậy, nước 

mới giàu, d n mới mạnh và đ i s ng nh n d n mới được cải thiện v  mọi mặt. Đó là 

nhiệm vụ vẻ vang của các cô các chú”. 

Có thể nói truy n thông KH&CN là sứ mệnh của trí thức KH&CN nói chung, là 

nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Liên hiệp hội 

Việt Nam, Liên hiệp hội các tỉnh, thành ph , trong đó có Bình Phước. 

Trong th i gian qua, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn l m Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam rất vinh dự ph i hợp với Liên hiệp hội Bình Phước trong hoạt 

động thông tin, phổ biến kiến thức và tư vấn, phản biện v  lĩnh vực KH&CN. Chúng 

tôi tin rằng, sự ph i hợp này ngày càng thiết thực, hiệu quả. Liên hiệp hội Bình 

Phước, Sở KH&CN Bình Phước đã tạo nhi u đi u kiện thuận lợi để các nhà khoa học 

tại Viện tham gia có trách nhiệm vào những vấn đ  tỉnh Bình Phước quan t m.  

Sự gắn kết giữa các chuyên gia, nhà khoa học với các hoạt động của Liên hiệp 

Hội có ý nghĩa s u sắc, luôn có sự trao đổi thảo luận, ph n tích các thông tin, nhiệm 

vụ khoa học, công nghệ theo các góc độ khác nhau, nhằm làm sáng tỏ và khẳng định 

tính chính xác của các nội dung cần thông tin, đ  án cần nghiên cứu, phản biện.  

Kính thƣa toàn thể Đại hội! 

Tôi xin phép được nêu vài dẫn chứng cụ thể như sau: 

V  thông tin, phổ biến kiến thức: Chúng tôi đã cùng Liên Hiệp hội, các Sở, Ban 

ngành trong tỉnh Bình Phước khảo sát v  dịch bệnh trên c y hồ tiêu, c y đi u tại các 

nhà vư n bị dịch bệnh. Qua đó, tổ chức các hội thảo chuyên đ  nhằm cung cấp thông 

tin và kiến thức, giải pháp khoa học - kỹ thuật cho ngư i trồng đi u, trồng tiêu trong 

việc trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh đạt hiệu quả cao và phát triển b n vững. 

Ph i hợp với cơ quan báo chí của Liên hiệp hội Bình Phước, chúng tôi đã tập hợp 

các chuyên gia đầu ngành, phổ biến kiến thức đầu b  đến nhà nông. Đồng th i, thông 

qua đặt hàng của Tỉnh v  đ  tài “Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học phòng 

trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên tiêu đen tại tỉnh Bình Phước”, chúng tôi cũng đã  

sử dụng các chế phẩm sinh học chiết xuất chủ yếu từ c y thu c cá và c y lá neem, chế 

phẩm vi sinh để phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên tiêu đen tại 2 mô hình ở 

H. Lộc Ninh và H. Bù Đ p Tỉnh Bình Phước. Các kết quả cho thấy năng suất thu 

hoạch ước vượt trội hơn 25% so với các vư n l n cận. 
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 V  tư vấn, phản biện xã hội: Các nhà khoa học tại Viện Khoa học Vật liệu ứng 

dụng, Viện Hàn l m Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng tham gia đóng góp ý 

kiến, góp ý vào dự thảo “Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 

2030, tầm nhìn 2050”.  Báo cáo này là bước chuẩn bị mang tính chiến lược cho Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung phản biện 

tập trung ph n tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, giải pháp đột phá để Bình 

Phước chuyển từ vị trí “dự trữ” thành “động lực tăng trưởng và phát triển” cho cả 

vùng bằng công nghiệp hóa và đô thị hóa, liên kết vùng, n ng cao tỷ phần công 

nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tham gia các chuỗi giá trị và cụm ngành của cả 

vùng…  

Chúng tôi cũng tham gia báo cáo nhi u chuyên đ  và đóng góp ý kiến, đưa ra các 

giải pháp kỹ thuật then ch t cần được ưu tiên thực hiện, tạo ti n đ  cho các nhóm giải 

pháp khác phát huy hiệu quả trong Hội thảo khoa học “Định hướng nghiên cứu sử 

dụng b n vững tài nguyên đất” do Sở KH&CN tỉnh Bình Phước tổ chức, có sự tham 

gia của Liên hiệp hội Bình Phước. 

Ngoài ra, theo l i m i của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, chúng tôi 

cũng tham gia các hoạt động tuyên truy n, hỗ trợ phòng ch ng dịch bệnh covid 19 của 

tỉnh; ph i hợp thực hiện các Chuyên mục Khoa học và Công nghệ với Sở KHCN Tỉnh 

Bình Phước, chương trình “Hành trình khát vọng” do Đài Phát thanh truy n hình và 

Báo Bình Phước thực hiện.  

Chúng tôi cho rằng, phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ quan trọng của đất 

nước, của các địa phương, trong đó có vai trò to lớn của nhà khoa học. Do đó, công 

tác thông tin phổ biến kiến thức và hoạt động tư vấn,  phản biện khoa học là rất cần 

thiết. Các hoạt động này đòi hỏi một tinh thần khoa học, sự hiểu biết s u sắc của 

ngư i làm khoa học. Và, đi u đó chỉ được phát huy khi có môi trư ng t t, một sự ph i 

hợp đầy trách nhiệm… Và, chúng tôi đánh giá cao, mong mu n được tiếp tục ph i 

hợp cùng Liên hiệp hội Bình Phước trong các hoạt động này.  

Trên tinh thần đó, tôi xin phép được đ  xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

công tác phối hợp giữa tổ chức khoa học công nghệ với Liên Hiệp hội Bình Phước 

trong hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện, như sau: 

V  quan điểm, hoạt động phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện khoa học được xác 

định là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành, trong đó có sứ mệnh của đội ngũ trí 

thức, các nhà khoa học thuộc hệ th ng Liên hiệp Hội, và các tổ chức KH&CN. Để 

hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện của Liên hiệp Hội tiếp tục 

phát triển mạnh trong th i gian tới, một s  vần đế cần quan t m hiện nay là: 

- Liên hiệp Hội ph i hợp cùng cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục tuyên 

truy n, n ng cao nhận thức của các cấp, các ngành v  vai trò của truy n thông, phổ 
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biến kiến thức; xác định rõ nhiệm vụ của Liên hiệp Hội trong công tác này để có sự 

đầu tư phù hợp, mở rộng quy mô, đa dạng hình thức tuyên truy n, phổ biến kiến thức. 

- Định kỳ hàng năm, Liên hiệp Hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ truy n thông, phổ 

biến kiến thức, tư vấn phản biện khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân thành 

viên của Liên Hiệp hội, có sự tham dự của các tổ chức khoa học, công nghệ trong và 

ngoài tỉnh. 

- Tăng cư ng kết n i Liên hiệp Hội với các cơ quan nghiên cứu, các Viện - 

Trư ng, các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà khoa học để có thông tin, kết quả 

nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ kipk th i cho công tác truy n thông 

KH&CN. 

- Tăng cư ng kết n i Liên hiệp Hội với các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm n ng 

cao hiệu quả công tác tuy n thông và phổ biến kiến thức. Khi nói đến truy n thông, 

vai trò của cơ quan báo chí là hết sức quan trọng. Báo chí, nhất là những t  báo có uy 

tín luôn có đ i tượng công chúng đa dạng, rộng lớn. Đ y là môi trư ng t t để tinh 

thần Khoa học và công nghệ được lan toả. Môi trư ng thứ hai là môi trư ng sinh hoạt 

chuyên đ  trong hội viên và các C u lạc bộ Trí thức. Do đó, Liên hiệp hội Bình Phước 

cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truy n, phổ biến kiến thức qua các buổi nói 

chuyện chuyên đ , các cuộc Hội thảo, Toạ đàm. 

Nh n đ y, chúng tôi cũng xin đ  nghị Liên hiệp hội Bình Phước nên thành lập 

Bản tin Khoa học công nghệ hoặc ph i hợp cùng Sở KH&CN trong việc xuất bản Bản 

tin KH&CN. Dù nó không thể thay thế được vai trò trước đ y của Tạp chí Khoa học 

Th i đại - một cơ quan báo chí có uy tín của Liên hiệp hội Bình Phước (rất tiếc là đã 

bị giải thể do quy hoạch lại)… Nhưng Bản tin Khoa Công nghệ là yêu cầu cần có với 

các tổ chức liên quan đến hoạt động KH&CN… 

Cuối cùng, xin đƣợc gửi lời chúc sức khoẻ đến quý vị đại biểu. 

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!./. 

 


