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Từ khi có Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, địa
vị chính trị-pháp lý của hệ thống tổ chức
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
trong toàn quốc được xác lập và khẳng định
một cách rõ ràng hơn. Tổ chức Đảng đoàn
Liên hiệp Hội được thành lập chịu sự lãnh
đạo trực tiếp toàn diện của Đảng; thay mặt

Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của
Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức khoa học
công nghệ là thành viên của Liên hiệp Hội.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Quảng Ngãi (Liên hiệp Hội) là tổ chức
chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức, của các
nhà khoa học trong tỉnh bao gồm các hội
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thành viên là các tổ chức chính trị- xã hộinghề nghiệp, các tổ chức xã hội-nghề
nghiệp, các hội kinh tế và các tổ chức xã hội
khác. Có thể xem đây là thành viên, là bộ
phận quan trọng cấu thành nên hệ thống xã
hội. Qua đó cho thấy tính chất quần chúng,
sáng tạo, đa dạng, phong phú của Liên hiệp
Hội trong việc quy tụ tập hợp, đoàn kết rộng
rãi đội ngũ trí thức KHCN.
Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị-xã hội
không chỉ đơn thuần mang tính chất đoàn thể
xã hội mà còn là một thành tố của hệ thống
chính trị, đóng vai trò to lớn trong việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Liên hiệp Hội được xem là thành viên
của hệ thống xã hội, có nhiệm vụ phối hợp
tốt với các tổ chức xã hội khác trong tỉnh tạo
thành hoạt động chung trong việc thực hiện
nhiệm vụ của hệ thống chính trị dưới sự lãnh
đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của
Nhà nước.
Đảng và Nhà nước rất quan tâm chủ
trương chăm lo xây dựng, tập hợp, đoàn kết,
động viên và phát huy cao độ vai trò của đội
ngũ trí thức, các nhà khoa học trong việc
hoạch định và thực thi đường lối, chính sách
phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước mong
muốn Liên hiệp Hội vững mạnh để làm tròn
vai trò trách nhiệm, nhất là trong giai đoạn
thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế tri
thức trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Từ quan điểm của Bộ chính trị, cho thấy
Liên hiệp Hội không phải là kênh biệt lập
với hệ thống chính trị mà là một thành tố của
hệ thống chính trị, ngày càng đồng hành, gắn
bó tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ đến
kết quả hoạt động của hệ thống chính trị. Do
đó, các cấp ủy đảng và chính quyền phải vào
cuộc và quan tâm thật sự. Phải có trách
nhiệm xây dựng và phát triển tổ chức Liên
hiệp Hội. Thông qua các chủ trương, cơ chế,
chính sách và bằng các biện pháp, công cụ
về kế hoạch, tài chính…để các cấp ủy và
chính quyền, giao biên chế, định hướng hoạt
động, giao nhiệm vụ, hỗ trợ, đặt hàng cho

Liên hiệp Hội đảm bảo theo quy định tại Chỉ
thị 42 của Bộ Chính trị: “Nhà nước bảo đảm
kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương như các tổ chức chính trị xã hội khác”.
Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị cũng đặt ra
cho Liên hiệp Hội muốn vững mạnh phải đổi
mới công tác học tập, quán triệt, triển khai
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú
trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
đối với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.
Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tư duy
lý luận chính trị, niềm tin của đội ngũ trí thức
đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý
điều hành của Nhà nước.
Trong giai đoạn hiện nay, Liên hiệp Hội
phải thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động của mình.
Trọng tâm là làm thật tốt chức năng tập hợp,
đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, truyền
thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào
dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, nhiệt
tình cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học
công nghệ trong tỉnh, ngoài tỉnh, ngoài nước
tham gia xây dựng phát triển tỉnh nhà.
Việc đổi mới nội dung và phương thức
hoạt động của các hội thành viên cần hết sức
chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động; nâng cao tính tự chủ, tự quản, tự chịu
trách nhiệm; hoạt động đúng Điều lệ và tuân
thủ pháp luật; hướng mạnh các hoạt động về
cơ sở, tham gia tích cực các hoạt động ở
thôn, xã; đảm bảo tính dân chủ, công khai,
minh bạch trong từng hoạt động của hội. Các
hội viên, các trí thức khoa học công nghệ là
những hạt nhân tích cực trong việc tuyên
truyền chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước; chủ động phổ biến kiến thức khoa
học công nghệ cho bà con nhân dân; ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,
đời sống. Từ thực tiễn cuộc sống, lắng nghe,
phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của người dân
cho Liên hiệp Hội để xem xét giải quyết và
kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Hơn lúc nào hết, tính chất chính trị-xã hội
của Liên hiệp Hội thông qua từng hội thành
viên và lực lượng trí thức phải biết phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tự khẳng
định vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội, hội
thành viên và đội ngũ trí thức; có trách
nhiệm xây dựng hệ thống tổ chức Liên hiệp
Hội mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và
đạo đức; góp phần tích cực củng cố khối liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp
nông dân và đội ngũ trí thức; thực hiện vai
trò là thành viên của UBMTTQVN tỉnh
trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Liên hiệp Hội vừa chịu sự quản lý, điều
hành của chính quyền vừa là "bạn đồng
hành" với Chính quyền. Đồng hành trong
thực hiện chức năng, nhiệm vụ do chính
quyền đặt hàng, giao nhiệm vụ, và đồng
hành trong thực hiện phục vụ xã hội. Trong
thực tế, Liên hiệp Hội chưa thể hiện rõ vai
trò của "người bạn đồng hành" với chính
quyền. Để trở thành một người bạn đồng
hành của chính quyền, Liên hiệp Hội phải
thể hiện các nỗ lực, chứng minh được năng
lực của mình nhiều hơn nữa trong vai trò của
một tổ chức chính trị- xã hội; nhất là trong
công tác tư vấn, phản biện và giám định xã
hội và thực thi các dịch vụ công mà chính
quyền đặt hàng. Do đó, đòi hỏi mức độ chủ
động, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
của Liên hiệp Hội không ngừng được nâng

cao.
Muốn tồn tại, phát triển lớn mạnh, Cơ
quan Liên hiệp Hội và các hội thành viên
không ngừng đổi mới hoạt động công tác
chuyên môn theo hướng chuyên sâu, chuyên
nghiệp, thiết thực, chất lượng, hiệu quả một
cách toàn diện trên các lĩnh vực tư vấn, phản
biện, giám định xã hội; phổ biến kiến thức,
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công
nghệ; làm tốt các Cuộc thi và Hội thi sáng
tạo khoa học kỹ thuật.
Trong đổi mới công tác chuyên môn của
Liên hiệp Hội, cần hết sức chú trọng đến
chất lượng công tác tư vấn, phản biện, giám
định xã hội. Bởi lẻ, hoạt động tư vấn, phản
biện và giám định xã hội đối với đường lối,
chủ trương, chính sách, pháp luật, đề án, dự
án, quy hoạch, kế hoạch… của Đảng và Nhà
nước được coi là hoạt động cơ bản và thể
hiện sinh động nhất vai trò chính trị-xã hội
của Liên hiệp Hội.
Cùng với hoạt động công tác chuyên
môn, Liên hiệp Hội chăm lo kiện toàn hệ
thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả
theo chủ trương chung của Đảng và Nhà
nước; tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm
vụ của từng hội thành viên thông qua Điều lệ
và Quy chế hoạt động; không ngừng nâng
cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ
làm việc trong hệ thống Liên hiệp Hội.

