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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu
“Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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 16/11/2013;
Căn cứ 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 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP;
Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 301-CV/TU ngày
22/4/2021 về chủ trương xây dựng Đề án xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu; của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 464-CV/BTGTU ngày 06/9/2021;
Theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh tại
Văn bản số 87/CV-LHH ngày 26/5/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án xét chọn, tôn vinh danh
hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”.
Điều 2. Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp
với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phổ biến, hướng dẫn triển khai, tổ
chức thực hiện Đề án.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài
chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT Trung ương (báo cáo);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX2.
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ĐỀ ÁN
Xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”
Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND
ngày
tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

I. SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương,
chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi, đãi ngộ, tôn vinh, khích lệ đội ngũ trí
thức phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, sáng tạo, cống
hiến nhiều nhất cho sự phát triển của đất nước.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Hà Tĩnh đã ban
hành các chính sách khuyến khích, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, đặc biệt là
trí thức bậc cao và trí thức trẻ1, từ đó đã tạo được sự phát triển của đội ngũ trí thức
cả về số lượng và chất lượng2. Đây là nguồn nhân lực giữ vai trò nòng cốt, đi đầu
trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào hoạt động thực tiễn,
tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phục vụ đời sống Nhân dân và sự phát
triển chung của tỉnh.
Tuy nhiên, hiện nay việc đánh giá, ghi nhận, khuyến khích và tôn vinh trí
thức tiêu biểu còn bất cập, thiếu những quy định, tiêu chí cụ thể; việc đãi ngộ trí
thức tiêu biểu chưa tương xứng với sự cống hiến và thiếu kịp thời, do đó chưa động
viên, khích lệ đội ngũ trí thức mang hết khả năng, tâm sức và trí tuệ của mình cống
hiến cho ngành, địa phương, quê hương, đất nước.
Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần phải có quy định cụ thể về việc xét chọn, tôn
vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh, tạo cơ sở để đánh giá khách quan, toàn diện và
ghi nhận những đóng góp xứng đáng của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển chung
của tỉnh và đất nước.
2. Căn cứ xây dựng Đề án
- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
- Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 29/6/2018;
- Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước;
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã xây dựng, phát triển nông
thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 có hiệu quả, đến nay Hà Tĩnh có 30 trí thức trẻ đang công tác tại cơ
sở.
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Đến nay, toàn tỉnh có hơn 35 ngàn người có trình độ từ cao đẳng trở lên, trong đó có 06 Giáo sư,
Phó Giáo sư; 05 Thầy thuốc Nhân dân; 04 Nhà giáo Nhân dân; 112 tiến sĩ và tương đương
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- Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X;
- Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW;
- 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;
- Chương trình hành động số 849-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khoá X;
- Thông báo số 233-TB/TU, ngày 27/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh;
- Kết luận số 21-KL/TU, ngày 15/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
một số chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân
dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao tỉnh Hà Tĩnh.
3. Khái niệm về trí thức và tôn vinh trí thức
a) Trí thức
- Theo Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, Nxb Đà Nẵng, 2001), “trí
thức” là “Người chuyên làm việc lao động trí óc và có tri thức chuyên môn cần
thiết cho hoạt động nghề nghiệp của mình” (tr. 1034).
- Theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, trí thức là những người lao động
trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư
duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh
thần và vật chất có giá trị đối với xã hội.
- Trong Đề án này, trí thức được hiểu là người có đủ các điều kiện trên, và
có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên.
b) Tôn vinh trí thức
Tôn vinh trí thức là sự ghi nhận, đánh giá, đề cao sự đóng góp của trí thức
đối với sự phát triển của xã hội, là sự vinh danh, khen thưởng đối với những sản
phẩm vật chất và tinh thần do quá trình lao động sáng tạo của trí thức tạo nên.
Vinh danh, khen thưởng những sản phẩm vật chất, tinh thần do trí thức tạo
nên (sản phẩm tri thức) đồng nghĩa với tôn vinh tài năng và tôn vinh lao động. Việc
vinh danh, khen thưởng phải dựa trên các tiêu chí khách quan, trước hết là phải dựa
vào giá trị sản phẩm của trí thức tạo ra và phù hợp với các quy định hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục đích
- Thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền đối với đội ngũ trí thức.
- Thông qua hoạt động tôn vinh trí thức 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, tạo môi
trường thuận lợi để đội ngũ trí thức hoạt động, sáng tạo, cống hiến.
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- Làm căn cứ để tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh
theo định kỳ và cơ sở xét chọn đại biểu tham dự gặp mặt trí thức tiêu biểu hằng
năm do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.
2. Yêu cầu
- Việc xét chọn trí thức tiêu biểu phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan,
toàn diện, chính xác, phản ánh đúng sự đóng góp của trí thức đối với yêu cầu của
thực tiễn.
- Việc tôn vinh trí thức tiêu biểu phải đảm bảo có ý nghĩa thiết thực, tạo
được hiệu ứng tích cực trong đội ngũ trí thức, người lao động và trong xã hội.
3. Đối tượng áp dụng: Trí thức là người làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, có
thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh
Hà Tĩnh và đất nước trên tất cả các lĩnh vực.
4. Phạm vi điều chỉnh: Đề án này quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục
xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh” hoạt động trên tất cả các
lĩnh vực, đóng góp cho sự phát của tỉnh Hà Tĩnh và của đất nước.
III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN
1. Điều kiện
- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng.
- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, quy định của cơ quan, đơn vị nơi công tác và địa phương nơi cư trú.
- Không trong thời gian thi hành án hoặc có án tích, đang bị truy cứu trách
nhiệm hình sự; không trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét hình thức
kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn
khiếu nại, tố cáo, đang được xác minh làm rõ.
2. Tiêu chuẩn:
Đạt một trong các tiêu chuẩn sau không quá 3 năm tính đến thời điểm xét
chọn:
- Cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về khoa
học và công nghệ, văn học nghệ thuật.
- Cá nhân được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;
được Nhà nước phong tặng các danh hiệu Nhân dân, danh hiệu Ưu tú3.
- Cá nhân là tác giả duy nhất hoặc người có đóng góp chính, cao nhất một
trong các giải thưởng sau:
+ Giải ba trở lên: Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí Búa Liềm vàng, Giải
thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội thi Sáng
tạo kỹ thuật toàn quốc.
+ Giải nhất: Giải Báo chí Trần Phú, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh; Giải
A Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du.
+ Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh hoặc Bằng Lao động sáng tạo (do Liên
đoàn Lao động Việt Nam trao tặng); Giải thưởng Lương Đình Của (do Trung
Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú,
Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú.
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ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng); Giải thưởng Sáng tạo
Khoa học Công nghệ Việt Nam (do Bộ Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng).
- Cá nhân chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án được nghiệm thu, triển khai ứng
dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực tại tỉnh Hà Tĩnh, trong đó: Đề tài
cấp tỉnh xếp loại xuất sắc; cấp bộ xếp loại khá; cấp Nhà nước xếp loại đạt.
- Cá nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, mang lại
hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội cho tỉnh và được đơn vị ứng dụng hoặc chính
quyền địa phương cấp huyện, cấp tỉnh xác nhận.
- Cá nhân đạt Huy chương vàng, bạc (hoặc tương đương) trong các cuộc thi
tay nghề kỹ thuật quốc gia và quốc tế.
- Cá nhân (là tác giả chính) có ít nhất 01 công trình nghiên cứu được đăng
trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín hoặc có ít nhất
03 công trình trở lên được đăng trên những tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa
học được tính điểm trong Hội đồng Giáo sư nhà nước hàng năm theo quy định4.
- Cá nhân bảo vệ luận án tiến sĩ được Hội đồng chấm luận án xếp loại xuất sắc.
- Cá nhân là trí thức trẻ tiêu biểu được Tỉnh đoàn giới thiệu (không quá 01
người); cá nhân là nữ trí thức tiêu biểu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu
(không quá 01 người).
IV. HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT CHỌN
1. Hội đồng xét chọn trí thức tiêu biểu
1.1. Hội đồng xét chọn trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Hội
đồng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan:
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Thường trực);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
c) Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan:
- Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tài chính;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động chính sách có uy tín.
Tạp chí thuộc danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín do Quỹ Phát triển Khoa học và Công
nghệ Quốc gia (NAFOSTED) ban hành năm 2019 kèm theo Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED
phê duyệt Danh mục các tạp chí quốc tế có uy tín và tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự
nhiên và xã hội và Quyết định số 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt Danh mục tạp chí quốc tế và
quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; Tạp chí có chỉ số quốc tế ISI, SCI, SCIE,
Scopus, ACI, ESCI, A&HCI….
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d) Thư ký Hội đồng: Cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
1.2. Cơ quan thường trực Hội đồng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh.
1.3. Tổ giúp việc Hội đồng, có thành viên thuộc các cơ quan sau:
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (tổ trưởng);
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng:
- Xem xét hồ sơ của các cá nhân được xét chọn, tiến hành thẩm định, sơ
tuyển và xét chọn.
- Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến phản ánh về việc xét chọn
(nếu có).
- Có quyền yêu cầu các cá nhân tham gia xét chọn bổ sung các hồ sơ liên quan.
- Được đảm bảo điều kiện làm việc và tài chính phục vụ cho công tác của
Hội đồng theo quy định.
- Hội đồng được phép tham vấn, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để
làm cơ sở cho việc xét chọn.
- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, tôn vinh các cá nhân
được xét chọn là trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh.
2. Hồ sơ, thủ tục tham gia xét chọn
Hồ sơ tham gia xét chọn gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng 3 bộ gồm:
- Biên bản, tờ trình, danh sách trích ngang xét chọn tôn vinh trí thức tiêu
biểu của Hội đồng các cơ quan, địa phương.
- Báo cáo thành tích có đánh giá, xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý
hoặc địa phương nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm) và các văn bằng, giấy chứng nhận
liên quan.
+ Đối với thành tích sáng kiến, giải pháp kỹ thuật: có xác nhận của đơn vị
ứng dụng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương.
+ Đối với đề tài, dự án các cấp: có biên bản hoặc chứng nhận, xác nhận kết
quả thực hiện (theo nội dụng yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện của đề án).
+ Đối với học hàm, học vị, các danh hiệu được phong, các giải thưởng, huy
chương: Bản sao công chứng quyết định công nhận, phong tặng hoặc bằng chứng
nhận.
+ Đối với công trình nghiên cứu, bài báo được đăng tải: link bài, bản in kèm
thư xác nhận hoặc giấy xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tải hoặc cơ quan nơi
công tác, nghiên cứu.
+ Tờ trình, biên bản xét chọn của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn
vị, địa phương đối với các cá nhân được suy tôn.
3. Quy trình, thời gian xét chọn.
- Trước ngày 15 tháng 01 của năm tôn vinh, cơ quan Thường trực Hội đồng
xét chọn tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, địa phương
xét chọn. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ
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chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu.
Sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng xét
chọn tỉnh, các Hội đồng của cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai
xét chọn, lập danh sách, hồ sơ những trí thức đủ tiêu chuẩn theo quy định.
- Trước ngày 15 tháng 3 của năm tôn vinh, Hội đồng các cơ quan, địa
phương gửi danh sách và hồ sơ đề nghị tôn vinh về cơ quan thường trực Hội đồng
xét chọn tỉnh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh).
- Trước ngày 15 tháng 4 của năm tôn vinh, Hội đồng cấp tỉnh tổ chức xét
chọn.
- Trước ngày 29 tháng 4 của năm tôn vinh, cơ quan thường trực Hội đồng
xét chọn tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét, quyết định và công nhận danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”.
V. TỔ CHỨC TÔN VINH
1. Hình thức, thời gian và số lượng trí thức được tôn vinh
- Tôn vinh trí thức bằng hình thức tổ chức Lễ vinh danh. Lễ vinh danh được
tổ chức 5 năm 2 lần, bắt đầu từ năm 2022, vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học công
nghệ Việt Nam (18/5);
- Số lượng trí thức được tôn vinh mỗi đợt không quá 50 người;
- Không tôn vinh 2 lần liên tiếp đối với 01 trí thức.
2. Quyền lợi của trí thức được tôn vinh
- Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng biểu trưng, Bằng chứng nhận và
tiền thưởng tương đương 03 lần mức lương cơ sở hiện hành; có quyền lưu giữ,
trưng bày và sử dụng hiện vật được trao tặng.
- Được xem xét để đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của các đơn vị.
- Được ưu tiên tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khoa học các cấp
theo chuyên đề phù hợp với chuyên môn của trí thức được tôn vinh.
3. Trách nhiệm của trí thức được tôn vinh
- Phổ biến, ứng dụng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, các sáng kiến, sáng
chế, công trình khoa học vào thực tiễn.
- Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn xã
hội hóa huy động hợp pháp khác.
- Cơ quan Thường trực Hội đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh) có trách nhiệm lập dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gửi
Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, phê duyệt.
2. Phân công thực hiện
a) Hội đồng xét chọn trí thức tiêu biểu của tỉnh: Tổ chức thẩm định, xét
chọn trí thức tiêu biểu kịp thời, chính xác, khách quan, đúng quy định; tổng hợp,
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
b) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu và thực
hiện các nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng.
- Định kỳ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu
biểu.
- Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia xét chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu.
- Giúp Hội đồng xét chọn trí thức tiêu biểu của tỉnh rà soát, thống kê, tổng
hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng thưởng, tôn
vinh trí thức tiêu biểu.
- Thông báo kết quả xét chọn đến các địa phương, đơn vị.
- Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ vinh danh trí thức tiêu biểu
của tỉnh trang trọng, ý nghĩa.
- Trên cơ sở tiêu chuẩn tại khoản 2, Mục III của đề án, hướng dẫn các địa
phương, đơn vị xét chọn, giới thiệu đại biểu tham dự Gặp mặt trí thức tiêu biểu
hằng năm do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức (nếu có).
c) Sở Tài chính: Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án.
d) Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tuyên truyền và thông báo lịch xét chọn,
Lễ vinh danh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”.
đ) Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Thành lập Hội đồng xét chọn; thực
hiện nghiêm túc việc xét chọn, giới thiệu trí thức tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, địa
phương mình, gửi hồ sơ đăng ký xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu cho Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo quy định.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, nếu phát sinh khó khăn, vướng
mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, quyết định./.

8

Mẫu ban hành kèm theo Đề án
kèm theo Quyết định số: ………. /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh” lần thứ ……
Năm …….
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ và tên:
- Sinh…. ngày…. tháng…. năm………..:
Giới tính:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
Địa chỉ email:
- 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. Thành tích, đóng góp của cá nhân đối với địa phương, đơn vị công tác.
2. Thành tích của cá nhân được ghi nhận. (trong 03 năm gần nhất tính đến thời
điểm xét - Theo tiêu chuẩn tại khoản 2, Mục III của đề án)
3. Các hình thức khen thưởng đạt được (trong 3 năm gần nhất tính đến thời điểm
xét).
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm với các nội dung trong bản thành tích
trên.
…………., ngày tháng năm ......
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

…………., ngày tháng năm ......
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

