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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”
lần thứ nhất, năm 2021
––––––––––––
Thực hiện Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND
tỉnh ban hành Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang
tiêu biểu”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí
thức Bắc Giang tiêu biểu” lần thứ nhất năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tổ chức xét chọn, tôn vinh Trí thức Bắc Giang tiêu biểu nhằm biểu dương,
tôn vinh trí thức là người Bắc Giang tiêu biểu trên lĩnh vực khoa học và công nghệ;
đồng thời, khích lệ, phát huy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và
cống hiến của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Giang.
- Thông qua việc tôn vinh, góp phần động viên, khuyến khích mọi tập thể, cá
nhân phát huy truyền thống của quê hương, phong trào thi đua yêu nước, năng
động, sáng tạo, phát huy trí tuệ xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, văn
minh, hiện đại.
- Khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đồng thời nâng
cao nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu,
sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Là dịp
để trí thức tiêu biểu có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” phải bảo
đảm nghiêm túc, công bằng, công khai, dân chủ, chính xác. Tổ chức Lễ tôn vinh
trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, gắn với Lễ tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo kỹ
thuật tỉnh lần thứ IX và dịp kỷ niệm 126 năm thành lập tỉnh Bắc Giang.
II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tôn vinh
Cá nhân là người Bắc Giang hoặc người đang sinh sống, công tác, làm việc
tại Bắc Giang từ đủ 05 năm trở lên tính đến thời điểm 31/12/2020, đáp ứng đủ các
điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn, tôn vinh của Quy định ban hành kèm theo Quyết
định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh.
2. Nguyên tắc xét chọn, tôn vinh
Tổ chức tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” lần thứ nhất năm
2021 cho các cá nhân đạt thành tích trong thời gian từ 01/01/2016 đến ngày
15/3/2021. Mỗi cá nhân chỉ được tôn vinh một lần, do đó, không xét những cá

2

nhân đã được tôn vinh năm 2015 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
tổ chức.
Đối với đề tài, giải pháp, nhiệm vụ, công trình khoa học và công nghệ của
nhóm tác giả đạt giải Hội thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
thì chỉ xét chọn, tôn vinh một người chủ trì hoặc người có đóng góp trên 50% do
nhóm tác giả giới thiệu hoặc cơ quan chủ trì đề xuất.
Không xét chọn, tôn vinh đối với các trường hợp đang thi hành án, có án tích,
trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật,
hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được xác minh làm rõ.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn xét chọn, tôn vinh
3.1. Điều kiện xét chọn, tôn vinh
Cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”
phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân; chấp hành tốt chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
b) Có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong nghiên cứu, ứng dụng
khoa học và công nghệ.
c) Là người lao động trí óc và có trình độ từ đại học trở lên.
3.2. Tiêu chuẩn xét chọn, tôn vinh
Cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”
phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đạt một trong các
giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải thưởng
Nhà nước về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ
Việt Nam; giải thưởng về khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, đoàn thể
Trung ương; đạt giải A, giải B Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc
Giang; đạt giải thưởng quốc tế và khu vực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
b) Có phát minh hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được nghiên cứu, áp
dụng hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang và được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và
Công nghệ cấp bằng bảo hộ.
c) Có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải
pháp quản lý, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) đạt hiệu
quả cao và đạt một trong các giải sau: giải nhất, giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
toàn quốc; đạt giải nhất các Cuộc thi, Hội thi khác trong lĩnh vực khoa học và công
nghệ do các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức; giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Bắc Giang; giải nhất Cuộc thi, Hội thi khác về lĩnh vực khoa học và
công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.
d) Đạt danh hiệu trí thức tiêu biểu của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương,
các hội cấp Trung ương trao tặng.
đ) Được phong hàm giáo sư, phó giáo sư.
e) Được phong tặng một trong các danh hiệu cao quý: Nhà giáo nhân dân;
Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
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4. Thời gian tổ chức
Thời gian tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” lần
thứ nhất kể từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết tháng 10/2021, trong đó:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét, tôn vinh từ tháng 6/2021 đến hết ngày
31/8/2021.
- Thẩm định hồ sơ do Tổ giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm thẩm định
hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh và báo cáo kết quả với Hội đồng trước
ngày 10/9/2021.
- Hội đồng tổ chức xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu
biểu” xong trước ngày 20/9/2021.
- Tổ chức lễ tổng kết, tôn vinh vào dịp kỷ niệm 126 năm thành lập tỉnh Bắc
Giang (tháng 10/2021).
5. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ
- Địa điểm nhận hồ sơ tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - cơ
quan Thường trực Hội đồng (Tầng 9, nhà B, trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường
3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); hồ sơ điện tử gửi
vào địa chỉ Email: trithucbacgiang@gmail.com
- Thời gian nhận hồ sơ hạn cuối đến hết ngày 31/8/2021 (tính theo dấu bưu
điện nếu hồ sơ gửi qua đường bưu chính)
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Bản đăng ký tham dự xét chọn, tôn vinh danh hiệu và kê khai thành tích
của cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu (theo mẫu BĐK).
+ Văn bản giới thiệu của tổ chức hội, cơ quan đang công tác hoặc địa phương
nơi cư trú.
+ Bản sao các giấy tờ chứng nhận đạt tiêu chuẩn: Quyết định công nhận Danh
hiệu; Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng, Hội thi; Bằng phát minh, sáng chế, giải
pháp hữu ích và các tài liệu khác có liên quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng tổ chức việc xét chọn đảm bảo thực hiện theo
đúng Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày
16/3/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch này;
- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét chọn
danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”; chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND
tỉnh toàn bộ công việc tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang
tiêu biểu”;
- Tổ chức các hoạt động công bố, thông tin, tuyên truyền về tôn vinh “Trí
thức Bắc Giang tiêu biểu” đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân;
- Hướng dẫn các cá nhân đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu “Trí thức Bắc
Giang tiêu biểu”; tiếp nhận các hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn.
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- Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng và chỉ đạo các hoạt động của Tổ giúp
việc; thẩm định hồ sơ và đề xuất các hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội đồng
xem xét, thảo luận, bỏ phiếu quyết định.
- Tham mưu tổng kết và tổ chức Lễ tôn vinh.
2. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện các
bước quy trình đề nghị tôn vinh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen
thưởng cá nhân đạt danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” trên cơ sở kết quả bỏ
phiếu suy tôn của Hội đồng xét chọn;
- Bố trí nguồn kinh phí khen thưởng từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh; mức
chi cho các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.
3. Sở Tài chính
Bố trí kinh phí tổ chức xét chọn, tôn vinh danh “Trí thức Bắc Giang tiêu
biểu” cấp vào dự toán chi không thường xuyên của Liên hiệp các hội Khoa học và
Kỹ thuật tỉnh năm 2021; hướng dẫn việc quản lý tài chính theo quy định.
4. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Tuyên truyền Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc
Giang tiêu biểu” ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày
16/3/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch này trong thời gian tổ chức tôn vinh bằng
hình thức phù hợp; tuyên truyền các gương trí thức tiêu biểu được tôn vinh.
5. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tuyên
truyền rộng rãi đến các đối tượng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; quan tâm tạo
điều kiện cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn đăng ký tham dự xét chọn, tôn vinh “Trí
thức Bắc Giang tiêu biểu”.
Giao Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch; bảo cáo
kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:

- Liên hiệp hội Việt Nam;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các Tổ chức CT-XH tỉnh;
- Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh;
- Các sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bản tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các hội, hiệp hội cấp tỉnh;
- Hội đồng hương Bắc Giang, Hội các nhà khoa học
Bắc Giang tại Hà Nội;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KT, NC, TTTT.
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn
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Mẫu BĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT CHỌN, TÔN VINH DANH HIỆU
TRÍ THỨC BẮC GIANG TIÊU BIỂU
Lần thứ nhất, năm 2021
–––––––––
I. LÝ LỊCH TRÍCH NGANG:
1. Họ và tên: ........................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................
3. Nơi sinh: ...........................................................................................................
4. Quê quán: ........................................................................................................
5. Nơi ở hiện nay: ................................................................................................
6. Dân tộc: ...........................................................................................................
7. Đơn vị công tác (nơi làm việc hoặc nơi cư trú): .............................................
8. Chức vụ hiện nay: ...........................................................................................
9. Học hàm: …………………………… Năm công nhận: …………………….
10. Học vị: ………………….Chuyên ngành……………………………………
11. Trình độ lý luận chính trị: .............................................................................
12. Điện thoại …………………Email………………………………………….
II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH, DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC: (Theo điều kiện
và tiêu chuẩn xét tôn vinh và gửi kèm theo bản photo các văn bản, quyết định,
giấy chứng nhận thành tích đạt tiêu chuẩn xét tôn vinh)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
X/N CỦA CƠ QUAN/ĐỊA PHƯƠNG

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Cam đoan lời khai trên là đúng
(ký và ghi rõ họ,tên)

Ghi chú: Gửi kèm theo Ảnh chân dung, mặt sau ghi rõ họ tên (cỡ 4 x 6 cm chụp
mới nhất) để làm kỷ yếu.

