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Số:        /HD-LHH Bắc Kạn, ngày        tháng 7 năm 2021 
 

HƢỚNG DẪN 

 Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về 

khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa 

học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu 

biểu về khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về 

khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 30/6/2021của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc Tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công 

nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công 

nghệ” tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021;  

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  hướng dẫn về hồ sơ đăng ký 

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

biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021 như sau: 

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT CHỌN 

Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh lập thành 03 bộ (01 bản chính 

và 02 bản sao), bao gồm: 

1. Bản đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh một trong ba danh hiệu “Trí 

thức khoa hoc và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài 

năng trẻ khoa học và công nghệ” (theo mẫu số 01gửi kèm); 

2. Báo cáo thành tích của cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu 

có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương 

nơi thường trú (theo mẫu số 02 gửi kèm); 

3. Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị (nơi công tác) hoặc chính quyền địa 

phương về điều kiện đối với cá nhân tham gia xét chọn (theo mẫu số 03 gửi 

kèm); 

4. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Quyết định công nhận danh hiệu; 

Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ; Bằng lao động sáng tạo; Bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu 

ích; Biên bản nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học – công nghệ; 

Vănbản xác nhận/công nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc cấp tương đương 

trở lên) về việc triển khai áp dụng sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp 

quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc về kết 

quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực 
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về kinh tế, hoặc lợi ích xã hội; hoặc hiệu quả về môi trường và có phạm vi ảnh 

hưởng trong toàn tỉnh…và các tài liệu có liên quan. 

5. Bản sao các tài liệu khác có liên quan đến việc xác nhận đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn đối với danh hiệu đề nghị tôn vinh của cá nhân như: Bằng tốt 

nghiệp Đại học trở lên (đối với trường hợp đề nghị xét chọn, tôn vinh danh hiệu 

“Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”); Giấy khai sinh (đối với trường hợp 
đề nghị xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ”),… 

6. 02 ảnh 4×6 của người đề nghị tôn vinh. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ  

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ 

Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công 

nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” 

trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 

03/11/2020 của UBND tỉnh) rà soát các đối tượng có đủ kiều kiện xét chọn tôn 

vinh theo từng danh hiệu thì lập hồ sơ và gửi về các đơn vị đầu mối (Sở Khoa 

học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh) trƣớc ngày 05/9/2021. 

2. Các đơn vị đầu mối trên cơ sở tổng hợp hồ sơ đăng ký của các đơn vị, 

địa phương thành lập Hội đồng xét chọn cơ sở để lựa chọn giới thiệu đủ số 

lượng đối tượng xét chọn, tôn vinh theo Mục IV của Kế hoạch số 388/KH-

UBND gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trƣớc ngày 30/9 

(theo dấu bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên hiệp Hội). Thành phần 

hồ sơ gồm có: 

(1) Công văn đề nghị; (2) Biên bản họp Hội đồng xét chọn; (3) 02 bộ hồ 

sơ đăng ký tham gia xét chọn (như Mục I). 

Trong quá trình tổ chức, các đơn vị, địa phương gặp khó khăn xin liên hệ 

đ/c Quách Thị Thùy Dung- Văn phòng Liên hiệp Hội, ĐT 0977528663. 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xin hướng dẫn để các tổ 

chức, cá nhân được biết, và nộp hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- TT.Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. UBND tỉnh (b/c); 

- TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức chính tri-xã hội; xã hội- nghề nghiệp; 

- Các cơ quan TW câp tỉnh trên địa bàn; 

- Các doanh nghiệp; 

- Báo Bắc Kạn, Đài PTTH Bắc Kạn; 

- Công TTĐT tỉnh Bắc Kạn 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT; 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Đƣờng 

 



3 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Xét chọn danh hiệu “(1)………………………………………..” 

tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021 

 

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

nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa 

học và công nghệ” tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021 

 

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

2. Ngày sinh: .............................................................................................................  

3. Giới tính:  ..............................................................................................................   

4. Dân tộc: .................................................................................................................  

5. Địa chỉ thường trú:  ...............................................................................................  

6. Điện thoại:  ............................................................................................................  

7. Email:  ...................................................................................................................  

8. Đơn vị công tác:  ...................................................................................................  

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

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

11. Học hàm:  ............................................................................................................  

12. Học vị:  ................................................................................................................  

Qua nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1975/QĐ-

UBND ngày 03/11/2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy 

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

hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn và Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về Tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu  “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu 

biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Bắc 

Kạn lần thứ I, năm 2021, tôi xét thấy mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được xét chọn, 

tôn vinh danh hiệu “(2) ................................................................... ” tỉnh Bắc Kạn. 

Kính đề nghị Hội đồng 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......... 

Ngƣời làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: Tại mục (1) và mục (2) ghi giống nhau và chỉ  lựa chọn 01 trong số 03 danh 

hiệu để đề nghị xét chọn, tôn vinh: “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” hoặc “Điển 

hình lao động sáng tạo” hoặc “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ”. 
 

 

Mẫu số 01 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu (1)…………………………….. 

tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ tên người đăng ký:  ....................................................................................   

2. Ngày sinh: .......................................................................................................  

3. Giới tính:  ........................................................................................................   

4. Dân tộc: ...........................................................................................................  

5. Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

6. Điện thoại:  ......................................................................................................  

7. Email:  .............................................................................................................  

8. Đơn vị công tác:  .............................................................................................  

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

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

11. Học hàm:  ......................................................................................................  

12. Học vị:  ..........................................................................................................  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC (Thời gian từ 01/01/2015 đến 

31/12/2020) 

1. Nêu rõ các thành tích nổi bật, xuất sắc đã đạt được khi thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn trong Quy chế 

xét chọn, tôn vinh. 

2. Kết quả tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác. 

3. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 
1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   
2. Hình thức khen thưởng; 

Năm Hình thức khen thƣởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

   
 

……ngày....tháng.... năm ... 

 Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị 

(hoặc UBND xã, phƣờng, thị trấn) 
(Ký, đóng dấu) 

Ngƣời báo cáo thành tích 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
Ghi chú: Tại mục (1) đề nghị lựa chọn 01 trong số 03 danh hiệu để đề nghị xét chọn, 

tôn vinh: “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” hoặc “Điển hình lao động sáng tạo” 

hoặc “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ”  

Mẫu số 02 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

 

Cơ quan, đơn vị (hoặc UBND xã, phƣờng, thị trấn): ............................................  

 .................................................................................................................. xác nhận: 

Ông (bà): ....................................................... Sinh ngày …… tháng ……. năm …… 

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

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

Chức vụ: ......................................................................................................................  

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

Học hàm:  ....................................................................................................................  

Học vị:  ........................................................................................................................   

Trong thời gian công tác (hoặc sinh hoạt tại địa phương): 

- Về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

các quy định của địa phương  (Nêu rõ cá nhân có đang trong thời gian thi hành 

án, truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có án tích hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ 

luật, hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được xác minh làm rõ) 

 .....................................................................................................................................  

- Về phẩm chất, đạo đức, lối sống:…………………………………….. 

- Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao (đối với người công tác tại các cơ 

quan, đơn vị)………………………………. 

- Về các hoạt động tại địa phương (đối với người không công tác trong cơ quan, 

đơn vị)……….. 

 ………., ngày….tháng….năm…… 

Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị  

(hoặc UBND xã, phƣờng, thị trấn) 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

Mẫu số 03 
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