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QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh trí thức,
nhà khoa học tiêu biểu thành phố cần Thơ
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THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đôi, bô sung một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thi đua, Khen thưởng năm 2013;'
Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của ủy ban nhân dân
thành phố cần Thơ về Công tác Thi đua Khen thưởng;
Căn cứ Công văn số 4051/UBND-KGVX ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ
tịch ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ về việc giao Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật thành phố ký Quyết định ban hành Quy chế xét chọn vả tôn vinh trí
thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố cần Thơ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
thành phố cần Thơ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyêt định này Quy chề xét chọn và tôn vinh trí thức,
nhà khoa học tiêu biểu thành phố cần Thơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố;
Các Hội thành viên và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:

- Liên hiệp Hội VN (để b/c);
- TT TU; TT HĐND; TT ƯBND (để b/c);
- Các Sở, Ban, ngành, Viện, Trường và đoàn thể
CTXH TP;
- Các đ/c UVBCH LHH;
- Báo Cần Thơ, Đài PT-TH TPCT;
- Lưu: VPl HH.
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QUY CHÉ
Xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố cần Thơ
(Ban hành kèm theo Quyết định sôZ5 ngày OẬ..thángQÒ năm 2019 của
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phổ cần Thơ)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Muc đích tôn vinh
1. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành
tích của đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực và
hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của
thành phố cần Thơ.
2. Thông qua việc tôn vinh, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ trí thức,
nhà khoa học tiêp tục tăng cường đoàn kêt, phát huy trí tuệ sức sáng tạo đê xây
dựng thành phố cần Thơ giàu mạnh, văn minh.
3. Tổ chức Lễ tôn vinh là dịp để đội ngũ trí thức, nhà khoa học có điều
kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm .
Điều 2. Pham vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục, đối tượng và tiêu chuẩn xét
chọn, tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố cần Thơ" (sau đây gọi
tắt là "Trí thức tiêu biểu") có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố cần Thơ.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho tất cả các đối tượng là đội ngũ trí thức, nhà khoa
học trên địa bàn thành phố, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đạt thành tích
xuất sắc trong việc đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã
hội, an ninh - quốc phòng của thành phố cần Thơ.
Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Huy động, đóng góp kinh phí bằng bất kỳ hình thức nào đối với cá
nhân trong danh sách tham gia bình chọn, xét tôn vinh và trao thưởng.
2. Lập hồ sơ không trung thực đề nghị thành phố tôn vinh.
3. Không tuân theo quy chế, gây khó khăn, đặt ra các thủ tục phức tạp
trong quá trình xem xét, bình chọn trí thức, nhà khoa học tiêu biểu.
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4. Lợi dụng danh hiệu được tôn vinh để trục lợi cá nhân, vi phạm pháp
luật.
Chương II
NGUYÊN TẮC XÉT CHỌN, ĐIÈU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN
Điều 5. Nguyên tắc xét chọn và tôn vinh
1. Việc xét tôn vinh phải đảm bảo tính chính xác, công khai thành tích,
khách quan, công bằng, ghi nhận đúng mức đóng góp của các đối tượng trên cơ
sở tự nguyện và tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định pháp
luật khác có liên quan.
2. Hồ sơ đề nghị xét tôn vinh được hội đồng xét chọn trí thức, nhà khoa
học tiêu biểu thành phố cần Thơ (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn) thẩm
định, bình chọn, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng theo
quy định.
3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phổ tham mưu ủy ban
nhân dân thành phổ cần Thơ tổ chức lễ tôn vinh 2 năm 1 lần (nhân sự kiện đặc
biệt). Thời gian bắt đầu xét chọn là năm 2019.
Điều 6. Điều kiên, tiêu chuẩn xét chon và tôn vinh danh hiêu
1. Điều kiện xét chọn
a) Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, các quy định chính quyền địa phương và cơ quan, đon vị (nơi công tác).
b) Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực,
đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của tổ chức, cơ quan nói
riêng và có đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển khoa học và
công nghệ của thành phố.
c) Không xem xét cho các trường hợp đang trong thời gian thi hành án,
hoặc còn án tích, trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời
gian bị xem xét kỷ luật của cơ quan có thấm quyền.
2. Tiêu chuẩn xét chọn: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Chủ trì, chủ nhiệm (hoặc đồng chủ trì, đồng chủ nhiệm) ít nhất 01 đề
tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp thành phố được nghiệm thu kết
quả đạt loại xuất sắc, hoặc 1 đề tài cấp Nhà nước được nghiệm thu đạt có đóng
góp tích cực vào sự phát triển thành phố.
b) Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt giải Nhất, Nhì trong
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi Sáng
tạo Kỹ thuật toàn quốc (nếu là giải pháp của nhóm tác giả thì chỉ xét chọn người
chủ trì do nhóm tác giả giới thiệu) trong thời gian xét chọn.
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c) Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng: Giải
thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ; Giải
thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và có đóng góp tích cực mang
lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho sự phát triển của thành phố trong thời
gian xét tôn vinh.
Chương III
TRÌNH Tự, THỦ TỤC XÉT CHỌN VÀ HÌNH THỨC TÔN VINH
Điều 7. Hội đồng xét chọn
1. Hội đồng xét chọn do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỳ thuật
thành phố cần Thơ quyết định thành lập, thành phần gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
thành phố cần Thơ.
b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng, mời đại diện lãnh đạo:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở KhoL học và Công nghệ;
c) Các ủy viên Hội đồng, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan:
- Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố;
- Sở Tài chính;
- Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ);
- Trường Đại học cần Thơ;
- Cơ quan chuyên ngành (có liên quan) trực thuộc ủy ban nhân dân thành
phố.
d. Thư ký Hội đồng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.
2. Tổ giúp việc cho Hội đồng xét chọn gồm cán bộ các cơ quan:
a) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố (Tổ trưởng);
b) Sở Khoa học và Công nghệ (Tổ phó);
c) Ban Tuyên giáo Thành ủy;
d) Vãn phòng ủy ban nhân dân thành phố;
e) Sở Tài chính;
g) Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ);
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét chọn và cơ quan thường trực
Hội đồng:
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a) Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét chọn:
- Thẩm định và xét chọn các hồ sơ theo tiêu chuẩn quy định để có cơ sở
trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.
- Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét chọn, tôn vinh.
- Được đảm bảo điều kiện làm việc và tài chính phục vụ cho công tác của
Hội đồng theo quy định.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn:
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố là Cơ quan thường
trực Hội đồng xét chọn, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ và thẩm định sơ bộ tiêu chuẩn của các cá
nhân được xét chọn, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xét chọn và lập thủ tục đề
nghị khen thưởng.
- Được quyền yêu cầu các cá nhân tham gia xét chọn bổ sung hồ sơ theo
quy định.
Điều 8. Hồ sơ, thủ tục tham gia xét chọn
1. Phiếu đăng ký tham dự xét chọn (theo mẫu do Hội đồng xét chọn quy
định).
2. Bản thành tích có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc
giải pháp sáng kiến, công trình khoa học có đánh giá, công nhận của nơi thực
hiện, áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học (kèm theo bản mềm "file
- ghi đĩa" giải pháp và sáng kiến). Tài liệu minh chứng cho các danh hiệu cao
quý được Nhà nước phong tặng.
Điều 9. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu
1. Quy trình xét chọn trí thức tiêu biểu:
a) Thông báo tổ chức xét chọn: Cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn
thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức xét
chọn và tôn vinh trí thức tiêu biếu.
b) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn
lập 03 bộ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại cơ quan Thưòng trực Hội đồng xét
chọn.
c) Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ chuyển Hội đồng xét chọn: Cơ quan Thường
trực Hội đồng và tổ chuyên viên có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đăng
ký, thống kê, phân loại, chuyển Hội đồng xét chọn.
d) Họp Hội đồng xét chọn: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn tổng
hợp kết quả thẩm định, đề xuất tổ chức họp Hội đồng xét chọn để thông qua kết
quả thẩm định.
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e) Sau khi có kết quả xét chọn, cơ quan Thường trực Hội đồng đăng tải
lên website ít nhất là 5 ngày làm việc để lấy ý kiến góp ý.
g) Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn xem xét, giải trình các trường
họp có ý kiến khác nhau; hoàn chỉnh thủ tục, lập hồ sơ trình ủy ban nhân dân
thành phố cần Thơ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) khen thưởng.
2. Quy trình xét khen thưởng, tôn vinh:
a) Ban Thi đua - Khen thưởng thành phổ nhận hồ sơ, xử lý và trình ủy
ban nhân dân thành phố xem xét khen thưởng theo quy định.
b) Hồ sơ trình ủy ban nhân dân thành phố xét khen thưởng, gồm:
- Tờ trình (kèm danh sách + file danh sách đề nghị xét chọn).
- Biên bản họp Hội đồng xét chọn.
- Bản thành tích theo mẫu (kèm theo báo cáo giải pháp sáng kiến, công
trình khoa học và file).
- Vãn bản hiệp y của các cơ quan liên quan (tùy từng trường hợp có liên
quan).
Điều 10. Hình thức tôn vinh, khen thưởng
1. Trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phổ cần Thơ được vinh danh
trong Le tôn vinh do úy ban nhân dân thành phố chủ trì; Lễ tôn vinh được tổ
chức trang trọng, tiết kiệm và thiết thực theo quy đỊnh hiện hành.
2. Khen thưởng: được Chủ tịch ủy ban nhân dân .hành phổ tặng Bằng
khen. Mức thưởng được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số
03/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của ủy ban nhân dân thành pho cần Thơ.
Chương IV
QUYÈN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC TÔN VINH
Điều 11. Quyền lợi của cá nhân được tôn vinh
1. Trí thức, nhà khoa học tiêu biểu được tôn vinh danh hiệu là một vinh
dự lớn, được nhận Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần
Thơ.
2. Được ưu tiên mời 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.
Điều 12. Trách nhiêm của cá nhân đươc tôn vinh
•

•

Trí thức, nhà khoa học được tôn vinh có trách nhiệm phối hợp với các tổ
chức, cá nhân phổ biến, chuyển giao, áp dụng các giải pháp sáng kiến, công
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trình khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đóng góp cho sự phát triển
kinh tế - xã hội của thành phố.
Chương V
TỎ CHỨC THựC HIỆN
Điều 13. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí tổ chức xét chọn và tôn vinh: Do ngân sách thành phố đảm
bảo. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố lập dự toán gửi đến Sở
Tài chính để thẩm định và trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.
2. Kinh phí khen thưởng: được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của
thành phố.
Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố cần Thơ
a) Chủ trì, phối hợp mời các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Hội đồng
xét chọn và thực hiện các công tác liên quan đến việc tổ chức xét chọn, tôn vinh.
b) Thường trực Hội đồng xét chọn: Thống kê, rà soát, tổng hợp, báo cáo
đề nghị ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định khen thưởng, tôn vinh
những trí thức tiêu biểu được Hội đồng xét chọn thống nhất đề nghị.
c) Tham mưu Hội đồng xét chọn ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết
thực hiện quy trình xét chọn và tôn vinh.
d) Thông qua việc xem xét, bình chọn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực
hiện các quy định của pháp luật về tôn vinh Trí thức tiêu biểu.
e) Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần tổng hợp, báo
cáo ủy ban nhân thành phố xem xét, quyết định.
2. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố
Phối họp với Hội đồng xét chọn, tham mưu trình ủy ban nhân dân thành
phố xem xét khen thưởng, tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phổ
càn Thơ.
3. Các cơ quan liên quan
Giới thiệu, xác nhận, tham gia vào Hội đồng xét chọn và cử cán bộ tham
gia vào tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng xét chọn.
4. Cơ quan thông tấn báo chí
Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố cần Thơ, cổng
thông tin điện tử thành phố, cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học
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và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp thông báo về việc tổ chức xét
chọn; tuyên truyên trước, trong và sau Lễ tôn vinh.
Điều 15. Khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm
1. Khiếu nại, tố cáo
a) Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả và những hành
vi vi phạm trong việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu của thành phố.
b) Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm nhận hồ sơ khiếu nại, tố
cáo tổng họp trình Hội đồng xét chọn xem xét giải quyết theo quy định của pháp
luật.
2. 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 thì tùy theo tính chất, mức độ của hành
vi vi phạm sẽ bị thu hồi danh hiệu đồng thời sẽ bị xem xét xử lý theo quy định
của pháp luật./.

Trần Ngọc Nguyên
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