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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức  

khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 

16/11/2013; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của 

Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X); 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh 

Hoá tại Tờ trình số 511/TTr-LHH ngày 24/8/2021; của Giám đốc Sở Tư pháp 

tại Công văn số 1159/STP-XDVB ngày 23/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn, tôn vinh 

danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày 15/10/2021. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các 

ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh 

Hóa, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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- Như Điều 3 Quyết định; 

- TTr Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Lưu VT, Pg NN. 
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QUY CHẾ 

Xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ                                   

tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2021/QĐ-UBND   ngày…… tháng……      

năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

  
 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Mục đích 

1. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành 

tích của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh có 

nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế của tỉnh Thanh Hoá. 

2. Thông qua việc tôn vinh nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích, phát huy 

tài năng đội ngũ trí thức, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3. Là một hình thức thi đua yêu nước, thể hiện trách nhiệm của các cấp 

uỷ, chính quyền đối với công tác vận động trí thức; đồng thời, thông qua hoạt 

động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu, góp phần nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ 

tục, đối tượng, tiêu chuẩn xét chọn, thẩm quyền quyết định, hình thức, thời điểm 

tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

Điều 3. Đối tƣợng áp dụng 

Là công dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thanh Hoá, có thành tích 

trong hoạt động KH&CN, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Thanh Hoá, có đăng ký tham gia xét chọn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan tới việc xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu. 

Chƣơng II 

NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN 

Điều 4. Nguyên tắc xét chọn 

Việc xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu ph i đ m 

b o tính chính xác, công khai minh bạch; ghi nhận đúng mức đóng góp của trí 
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thức KH&CN, đ m b o đúng quy định tại Quy chế này và các quy định hiện 

hành của pháp luật. 

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn 

1. Điều kiện tiêu chuẩn chung:  

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững 

vàng, trong sáng, trung thành và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đ ng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

b) Có uy tín trong nội bộ cơ quan, tổ chức; uy tín đối với đội ngũ trí thức 

của ngành, lĩnh vực, địa phương. 

c) Không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc 

đang bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét kỷ luật; 

không có tiền án, tiền sự. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể 

Ngoài đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu trên, ứng viên 

ph i đáp ứng được một trong các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau: 

a) Có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và 

phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh.  

b) Chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên nghiệm 

thu đạt loại xuất sắc, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu qu  kinh tế - xã 

hội, góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh. 

c) Là chủ nhiệm công trình đạt gi i Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của 

tỉnh hoặc đạt gi i Ba trở lên Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Gi i thưởng 

Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam.  

d) Là chủ nhiệm của công trình đạt một trong các gi i thưởng áp dụng có 

hiệu qu  trên địa bàn tỉnh, gồm: Gi i thưởng Nguyễn Đức C nh do Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam trao tặng; Gi i thưởng Lương Đình Của do Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh trao tặng; Gi i thưởng Hồ Chí 

Minh, Gi i thưởng Nhà nước, Gi i thưởng về KH&CN của các tổ chức quốc tế. 

 

Chƣơng III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CHỌN VÀ HÌNH THỨC TÔN VINH 
 

Điều 6. Hội đồng xét chọn danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu 

1. Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá (sau đây 

gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, tối thiểu có 09 

thành viên, thành phần gồm: 
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a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

KH&CN và đổi mới sáng tạo của tỉnh Thanh Hoá. 

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thanh Hóa và lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. 

c) Các ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Mời 

lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Liên đoàn Lao động tỉnh; một số sở, ban, ngành, trường đại học, viện nghiên 

cứu và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 

d) Thư ký Hội đồng: Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ                     

thuật Thanh Hóa. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng: Đánh giá, thẩm định hồ sơ; xét chọn ứng viên 

có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, quyết định công nhận và tặng thưởng danh hiệu trí thức KH&CN tiêu 

biểu tỉnh Thanh Hoá. 

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng: 

a) Các cuộc họp Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số 

thành viên Hội đồng có mặt và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội 

đồng triệu tập (trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền chủ trì). Các 

cuộc họp của Hội đồng ph i được ghi biên b n; biên b n và phiếu bầu ph i được 

lưu trữ đầy đủ, đúng quy định. 

b) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, th o luận công 

khai và quyết định theo đa số bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Kết qu  biểu 

quyết hoặc bỏ phiếu kín đạt khi được ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng có 

mặt đồng ý.  

c) Hội đồng được thành lập theo từng đợt xét chọn và tự gi i thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Cơ quan thường trực Hội đồng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thanh Hoá, có nhiệm vụ: 

a) Đề cử danh sách ứng viên tham gia xét chọn; 

b) Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình, hồ sơ, tài liệu và 

các điều kiện cần thiết để Hội đồng làm việc; 

c) Đ m b o các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng theo quy định; 

d) Lưu trữ, b o mật hồ sơ theo quy định. 

Điều 7. Hồ sơ tham gia xét chọn 

1. Phiếu đăng ký tham dự xét chọn (theo mẫu 01-TVTT đính kèm). 

2. Báo cáo thành tích cá nhân có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp 

qu n lý (theo mẫu 02-TVTT đính kèm). 
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3. Các quyết định, tài liệu minh chứng thành tích được cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu và tặng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Quy trình xét chọn danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu:  

a) Thông báo tổ chức xét chọn: Vào tháng 02 của năm tổ chức xét chọn, 

tôn vinh, cơ quan Thường trực Hội đồng thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu 

tỉnh Thanh Hóa. 

b) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn, 

tôn vinh lập hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, gửi về cơ quan 

thường trực Hội đồng từ ngày thông báo đến ngày 18/5 của năm tổ chức xét 

chọn, tôn vinh. 

c) Họp Hội đồng xét chọn: Thực hiện theo nguyên tắc được quy định tại 

Kho n 3, Điều 6 của Quy chế này. 

d) Hồ sơ trình, gồm: 

- Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh 

Thanh Hoá (kèm theo danh sách đề nghị). 

- Báo cáo kết qu  họp Hội đồng (kèm theo biên b n họp Hội đồng). 

2. Quy trình, hồ sơ xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

a) Quy trình xét tặng Bằng khen: 

- Cơ quan Thường trực Hội đồng hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh). 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

b) Hồ sơ trình, gồm: 

- Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Quyết định công nhận danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh 

Hoá” của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; 

- Báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen. 

Điều 9. Hình thức tôn vinh 

1. Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá được Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và biểu trưng  “Trí thức 

KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx


5 

 

2. Lễ tôn vinh được tổ chức định kỳ 02 năm 1 lần, mỗi lần không quá 10 

người, bắt đầu từ năm 2022. Nghi thức Lễ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, 

thiết thực và hiệu qu  theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Chƣơng IV 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRÍ THỨC KH&CN                          

TIỂU BIỂU TỈNH THANH HÓA. 

 

Điều 10. Quyền lợi  

1. Người đạt danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa được 

hưởng các quyền lợi quy định tại Kho n 1, Điều 9 Quy chế này; được ưu tiên 

mời tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội th o khoa học chuyên đề về KH&CN, 

đổi mới sáng tạo do tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức. 

2. Danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa là một trong 

những điều kiện để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và xem 

xét các thành tích trong phong trào thi đua hằng năm theo quy định.  

Điều 11. Trách nhiệm  

1. Trí thức được tôn vinh có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá 

nhân phổ biến, chuyển giao, áp dụng các gi i pháp, sáng kiến, kết qu  các công 

trình KH&CN vào s n xuất và đời sống, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. 

2. Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được. 

 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh 

hóa từ nguồn ngân sách tỉnh, được bố trí trong dự toán hằng năm của Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa. 

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ 

tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu 

biểu tỉnh Thanh Hóa theo quy định. 

b) Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí tổ chức xét chọn và tôn vinh 

trí thức KH&CN tiêu biểu; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, phê duyệt theo quy định. 
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c) Ban hành văn b n hướng dẫn chi tiết thực hiện quy trình xét chọn và                    

tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa. 

d) Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện xét chọn, tôn vinh 

danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa. 

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét tặng Bằng khen cho các trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa 

được tôn vinh theo quy định.  

3. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, tổ chức triển khai thực hiện hiện việc xét 

chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu; xác nhận, cung cấp thông 

tin, số liệu về các chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu đạt loại 

xuất sắc được đề xuất xét chọn, tôn vinh. 

4. Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình cấp thẩm quyền xem xét phê 

duyệt dự toán kinh phí thực hiện việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức 

KH&CN tiểu biểu của tỉnh. 

5. Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá phối hợp 

với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tuyên truyền rộng rãi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN 

tiêu biểu của tỉnh. 

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa triển khai thực hiện việc xét chọn trí thức 

KH&CN ở đơn vị; lựa chọn, giới thiệu ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo 

quy định tham gia xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 14. Xử lý vi phạm 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế này và 

quy định khác của pháp luật có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi 

vi phạm sẽ bị thu hồi danh hiệu và xử lý theo quy định. 

Điều 15. Điều khoản thi hành 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa có trách nhiệm phối 

hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu qu  Quy chế này. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thanh Hóa tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 



Mẫu: 01-TVTT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT CHỌN, TÔN VINH DANH HIỆU  

TRÍ THỨC KH&CN TIÊU BIỂU TỈNH THANH HOÁ NĂM........ 

 

Kính gửi:     Hội đồng xét chọn, tôn vinh danh hiệu  

                         trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá 

 

 

1. Họ tên người đăng ký: 

2. Ngày, tháng, năm sinh:                                 3. Giới tính: 

4. Địa chỉ thường trú: 

5. Điện thoại:                                                     6. Email: 

7. Đơn vị công tác: 

8. Chức vụ: 

9. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

10. Học hàm, học vị: 

Đối chiếu vào điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn được quy định tại Quy chế 

xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh 

Hóa, tôi thấy mình có đủ điều kiện để đăng ký tham dự xét chọn, tôn vinh danh 

hiệu trên. 

Tôi xin gửi kèm theo Phiếu đăng ký tham dự xét chọn: Báo cáo thành 

tích, hồ sơ, tài liệu có liên quan (ghi rõ tên cụ thể của hồ sơ, tài liệu).  

Tôi xin cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của 

thông tin trong Báo cáo thành tích và hồ sơ, tài liệu gửi kèm. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 

........., ngày     tháng     năm..... 
NGƢỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu  

tỉnh Thanh Hoá năm ... 

 

 

I. Thông tin chung 

Họ và tên:      Giới tính: Nam/ Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:    Dân tộc: 

Quê quán: 

Nơi thường trú: 

Đơn vị công tác hiện nay: 

Học hàm, học vị:  

Điện thoại:      Email: 

Chức năng, nhiệm vụ được giao: 

II. Thành tích đạt đƣợc  (trong vòng 05 năm tính đến thời điểm xét tôn vinh) 

1. Thành tích chung: 

a) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống và chấp hành chủ 

trương, đường lối của Đ ng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

b) Về uy tín trong nội bộ cơ quan, tổ chức; uy tín đối với đội ngũ trí thức 

của ngành, lĩnh vực, địa phương. 

2. Thành tích cụ thể: 

 a) Thành tích trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức 

sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh: Tham gia công tác hội (trong vòng 05 năm tính đến thời điểm xét 

tôn vinh). Có nhiều đóng góp cho công tác: Xây dựng và phát triển tổ chức; 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ 

khoa học, công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin phổ biến 

kiến thức về khoa học và công nghệ... 
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b) Thành tích là chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hoặc tương đương trở 

lên nghiệm thu đạt loại xuất sắc, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu qu  

kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh: Nêu rõ ý 

tưởng hình thành nhiệm vụ KH&CN, tên nhiệm vụ KH&CN, nội dung chính của 

nhiệm vụ KH&CN, kết quả nghiệm thu đánh giá của hội đồng khoa học, hiệu 

quả ứng dụng vào thực tiễn. 

c) Thành tích là chủ nhiệm công trình đạt gi i Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 

của tỉnh hoặc đạt gi i Ba trở lên Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Gi i thưởng 

Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam: Nêu rõ ý tưởng hình thành; tên giải 

pháp, công trình đạt giải; nội dung chính của công trình, giải pháp; tính mới, tính 

sáng tạo, hiệu quả kinh tế - xã hội; kết quả ứng dụng vào thực tiễn. 

d) Thành tích là chủ nhiệm của công trình đạt một trong các gi i thưởng áp 

dụng có hiệu qu  trên địa bàn tỉnh, gồm: Gi i thưởng Nguyễn Đức C nh do 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng; Gi i thưởng Lương Đình Của do 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng s n Hồ Chí Minh trao tặng; Gi i thưởng Hồ 

Chí Minh, Gi i thưởng Nhà nước, Gi i thưởng về KH&CN của các tổ chức quốc 

tế: Nêu rõ ý tưởng hình thành; tên công trình đạt giải; nội dung chính của công 

trình; tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế - xã hội; kết quả ứng dụng vào 

thực tiễn. 

(Hồ sơ kèm theo đối với thành tích khai tại các điểm b, c, d của tiểu mục 2 là 

các quyết định, tài liệu minh chứng thành tích được cơ quan có thẩm quyền cấp). 

III. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng, giải thƣởng hoặc hình 

thức vinh danh khác đã đạt đƣợc (trong vòng 05 năm tính đến thời điểm xét 

tôn vinh) (ghi rõ số quyết định ngày... tháng... năm... ban hành, về thành tích..). 

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng. 

2. Gi i thưởng và tôn vinh khác. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 

........., ngày     tháng     năm ...... 
NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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