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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA 

HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH  

  

Số: 01 /TB-LHH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 06  tháng 02  năm 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. 

         ------- 

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 (cơ quan 

Thường trực Hội đồng xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu 

biểu" tỉnh Tuyên Quang), thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, xét chọn, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng danh hiệu "Trí thức khoa 

học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang đối với những cá nhân thuộc đối 

tượng và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quy chế xét chọn, tôn 

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

Tuyên Quang được ban hành theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 

24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, như sau: 

1. Đối tượng: Là trí thức khoa và công nghệ có nhiều đóng góp tích cực, 

hiệu quả vào sự nghiệp khoa học và công nghệ; phát huy sức sáng tạo của đội 

ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, đem lại hiệu quả thiết thực, 

thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của 

tỉnh.  

2. Điều kiện xét chọn: Đối tượng xét chọn phải đảm bảo các điều kiện sau 

đây: 

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác; có 

phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng. 

- Có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự 

phát triển của tổ chức, đơn vị, địa phương nơi công tác và cho sự nghiệp phát 

triển khoa học và công nghệ của tỉnh. 

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thi hành án hình 

sự hoặc có án tích hoặc trong thời gian bị xem xét, thi hành kỷ luật từ khiển 

trách trở lên. 
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3. Tiêu chuẩn xét chọn 

3.1. Cá nhân đề nghị xét chọn, tôn vinh phải đạt một trong các tiêu chuẩn 

sau: 

a) Chủ nhiệm (hoặc đồng chủ nhiệm) ít nhất 01 (một) đề tài, dự án nghiên 

cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ được nghiệm thu đạt kết quả loại 

xuất sắc hoặc được cấp Nhà nước nghiệm thu đạt loại khá trở lên. 

b) Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học được triển khai áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

c) Có giải pháp, sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật hoặc Hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ khác do các bộ, ngành hoặc 

toàn quốc tổ chức (nếu là nhóm tác giả thì chỉ xét chọn người do nhóm tác giả 

giới thiệu). 

d) Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng khoa học 

công nghệ cấp Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Tân Trào. 

đ) Có những đóng góp tích cực trong việc phát huy sức sáng tạo của đội 

ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa 

phương nơi trí thức đó công tác, hoạt động. 

3.2. Các đề tài, dự án, giải pháp, sản phẩm, sáng kiến, công trình khoa học 

nêu tại điểm a, b, c, d, tại mục 3.1 nêu trên đã được ứng dụng và mang lại hiệu 

quả 

kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh. 

        4. Hồ sơ tham gia xét chọn: Các cá nhân nộp hồ sơ về cơ quan Thường 

trực Hội đồng xét chọn (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh), hồ sơ 

gồm: 

        -  Phiếu đăng ký tham gia xét chọn (theo mẫu). 

        - Báo cáo thành tích (theo mẫu) có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp 

quản lý kèm theo các minh chứng cho các tiêu chuẩn xét chọn theo quy định tại 

điều 7 Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ 

tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (bản phô tô quyết định trao giải (hoặc 

giấy chứng nhận, bằng khen...) của cấp có thẩm quyền; quyết định công nhận 

kết quả thực hiện đối với những đề tài, dự án; quyết định (văn bản) công nhận 

giải pháp, sản phẩm, sáng kiến, công trình khoa học; các minh chứng về việc đã 

được áp dụng mang lại hiệu quả về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng,…).                            

Mẫu Phiếu đăng ký tham gia xét chọn và mẫu Báo cáo thành tích được gửi kèm 

theo công văn gửi đến các cơ quan, đơn vị hoặc truy cập tại trang thông tin điện 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang: 

lienhiephoikhkt.tuyenquang.gov.vn 

http://www.qnausta.com.vn/
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       5. Quyền lợi cá nhân được tôn vinh 

      -  Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tặng biểu trưng và Bằng khen kèm tiền thưởng theo quy định. 

      -  Danh hiệu được tôn vinh là một trong những tiêu chí để cơ quan có thẩm 

quyền đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, nâng lương và xem xét các thành 

tích trong phong trào thi đua lao động sáng tạo hàng năm của tỉnh. 

      -  Được xem xét, đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

tôn vinh theo quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu 

biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

      6. Thời hạn nộp hồ sơ 

       Các cá nhân đăng ký tham gia xét chọn nộp 01 bộ hồ sơ gốc và  15 (mười 

lăm) bản sao ( phô tô) về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên 

Quang, (địa chỉ: Số 215 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang; điện thoại: 0912387508 anh Tân) trước ngày 

06/3/2023. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo), 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh , 

- Báo Tuyên Quang; Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, 

- Sở KH&CN, Sở Nội vụ, 

- Trang TTĐT LH Hội, 

- Lưu LHH. 

TM. THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Tiến Thắng 

 

 
 

 

 


