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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 

  

Số:05 /LHH 

V/v tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh 

hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 06  tháng 02  năm 2023 

 

 

       Kính gửi:    Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

                           Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

                            Các Huyện ủy, Thành ủy 

                            Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

                            Các Hội thành viên của Liên hiệp Hội 

 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh 

hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

         Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang (Liên hiệp Hội;  

cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công 

nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang) đã có Thông báo số 01/TB-LHH ngày 

06/02/2023 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn 

danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang 

trên Báo Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang Điện tử, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của sở Khoa 

học và Công nghệ. Theo quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang , việc tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu "Trí 

thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

Nhất, năm 2023 vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học Việt Nam 18/5. 

          Để việc tiếp nhận hồ sơ và xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa 

học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang đạt kết quả tốt, Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang đề nghị Các Cơ quan, Ban, Ngành, 

Đoàn thể tỉnh; Các Cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;  

Huyện ủy, Thành ủy; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Hội thành viên 

của Liên hiệp Hội phối hợp thực hiện một nội dung như sau: 

       1. Triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động…trong cơ quan, đơn vị nội dung Thông báo số 01/TB-LHH ngày 

06/02/2023 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn 

danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang 

của Liên hiệp Hội. Nghiên cứu kỹ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 

24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế xét 

chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" trên địa bàn 



 

 

2 

 

tỉnh Tuyên Quang (đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, hoặc 

truy cập vào Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Tuyên Quang: lienhiephoikhkt.tuyenquang.gov.vn) và Thông báo số 

01/TB-LHH ngày 06/02/2023 của Liên hiệp Hội. Đề nghị các cá nhân có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện lập hồ sơ theo nội dung 4. Hồ sơ tham gia xét chọn của Thông 

báo số 01/TB-LHH ngày 06/02/2023 ( trong đó Phiếu đăng ký tham gia xét 

chọn và Báo cáo thành tích theo mẫu gửi kèm tại văn bản này).  

     Việc xác nhận giải pháp, sản phẩm, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của 

các tổ chức, cá nhân đã áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, các cá nhân , tổ 

chức liên hệ với sở Khoa học và Công nghệ tỉnh để thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 14 quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh 

hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

     Gửi hồ sơ về Liên hiệp Hội (địa chỉ: Số 215 đường Tân Trào, phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; điện thoại liên hệ: 

0912387508 anh Tân) trước ngày 06/3/2023. 

      2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo triển 

khai  nội dung Thông báo số 01/TB-LHH ngày 06/02/2023 Thông báo về việc 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và 

công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang của Liên hiệp Hội đến các cơ quan 

đơn vị trên địa bàn huyện để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc đối tượng biết và thực hiện.  

     3. Đề nghị các Hội thành viên của Liên hiệp Hội căn cứ nội dung Thông báo 

số 01/TB-LHH ngày 06/02/2023 triển khai đến Hội viên của tổ chức mình để 

thực hiện. 

       (Có bản Thông báo số 01/TB-LHH ngày 06/02/2023, và mẫu Phiếu đăng ký 

tham gia xét chọn và Báo cáo thành tích kèm theo) 

Trân trọng đề nghị. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- UBND tỉnh (báo cáo), 

- Lưu LHH. 

TM. THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Tiến Thắng 

  

 

http://www.qnausta.com.vn/
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                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                              PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

           Xét chọn danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” 

                          Tỉnh Tuyên Quang lần thứ Nhất / Năm 2023 

 

              Kính gửi: Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và 

công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ  Nhất,/ Năm 2023 

 

      1. Họ tên người đăng ký: ........................................................................... 

      2. Ngày sinh:.................................. 3. Giới tính: .................................... 

      4. Dân tộc:..................................... 5. Quốc tịch: .................................... 

      6. Địa chỉ thường trú: ................................................................................ 

      7. Điện thoại:.................................. 8. Email: ......................................... 

      9. Đơn vị công tác: ................................................................................... 

      10. Chức vụ (nếu có): ............................................................................... 

      11. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ........................................................ 

      12. Học hàm:................................. 13. Học vị: ...................................... 

      Qua nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 

số15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về  việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và 

công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Kế hoạch số ...../KH-

UBND ngày ... tháng.../.... của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tổ chức 

xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh 

Tuyên Quang lần thứ Nhất, năm 2023, tôi xét thấy mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

để được xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu 

biểu” tỉnh Tuyên Quang. 

        Kính đề nghị Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và 

công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ Nhất, năm 2023 xem xét. 

       Tôi cam đoan nội dung kê khai trong hồ sơ là đúng sự thật, nếu sai tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

................,ngày......tháng......năm......... 

                                                               Người làm đơn 

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                             .............., ngày…… tháng……. năm…… 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng Danh hiệu 

“Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang 

 

       I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

       - Họ tên(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) : …………... 

       - Sinh ngày, tháng, năm: ...................................... Giới tính:………………. 

      - Dân tộc:........................ Quốc tịch:.......................................... 

       - Quê quán (ghi rõ: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh); tỉnh (thành phốtrực thuộc trung ương) : .................................. 

       - Địa chỉ thường trú: ..................................................................................... 

       - Đơn vị công tác: ......................................................................................... 

       - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ..................................................... 

       - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………… 

       - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: .............................................. 

       II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

       1. Nêu tóm tắt các phẩm chất có được theo quy định tại Điều 6 Quy chế ban 

hành  kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

       2. Nêu tóm tắt các thành tích đạt được của cá nhân theo quy định tại Điều 7 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

      Tài liệu minh chứng gửi kèm: 

      1. ............................................................................................ 

       2. ............................................................................................. 

 

  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,             NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

   ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG                                (Ký, ghi rõ họ và tên) 

       (Ký, đóng dấu) 
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