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Tuyên Quang, ngày 29 tháng 7   năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023 

 
 

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 năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào";  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" 

lần thứ 4, năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có công trình, cụm công trình 

khoa học - công nghệ, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích (sau đây gọi tắt là công trình, cụm công 

trình), tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học- nghệ thuật (sau 
đây gọi chung là tác phẩm, cụm tác phẩm) có giá trị cho sự nghiệp phát triển 

khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật, đem lại hiệu quả thiết thực, góp 
phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4 tại các cấp đảm bảo 
đúng điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục theo Quy định xét, tặng "Giải 

thưởng Tân Trào" ban hành kèm theo Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 
10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Hội đồng xét, tặng giải thưởng Tân 

Trào từ cấp chuyên ngành (cơ sở) đến cấp tỉnh làm việc theo đúng tiến độ đề ra. 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thông báo xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023 

- Thời gian: Tháng 8/2022. 

- Nội dung: Thông báo về Kế hoạch xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần 
thứ 4, năm 2023 và phổ biến, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Thành lập Hội đồng; nguyên tắc xét, tặng; tổ chức xét, tặng 

Về thành lập Hội đồng chuyên ngành (cơ sở), Hội đồng sơ khảo (Hội đồng 

sơ khảo về Khoa học - Công nghệ; Hội đồng sơ khảo về Văn học - Nghệ thuật) và 
Hội đồng cấp tỉnh; nguyên tắc xét, tặng; trình tự xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" 

thực hiện theo quy định tại điều 6, điều 8, điều 9 Quy định xét, tặng “Giải thưởng 
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Tân Trào” ban hành theo Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Hồ sơ đề nghị xét, tặng 

3.1. Tác giả, nhóm tác giả có công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác 

phẩm đề nghị xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" phải có đủ các loại văn bản sau: 

- Đơn đề nghị xét tặng "Giải thưởng Tân Trào", kèm danh mục công trình, 
cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm; 

- Báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt công trình, cụm công trình, tác 
phẩm, cụm tác phẩm; kèm bản sao công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm 

tác phẩm; 

- Bản đăng ký công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm;  

- Giấy nhận xét của tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả công trình, cụm 
công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm; 

- Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học, văn học liên quan đến công trình, 
cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

3.2. Hội đồng chuyên ngành gửi hồ sơ đề nghị xét, tặng lên Hội đồng sơ 

khảo, gồm: 

- Tài liệu của tác giả, nhóm tác giả quy định tại điểm 3.1, mục 3, phần II 
Kế hoạch này; 

- Văn bản đề nghị xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" của Chủ tịch Hội 
đồng chuyên ngành, kèm danh sách tác giả, nhóm tác giả và danh mục công 

trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm; 

- Biên bản họp xét, đề nghị tặng của Hội đồng chuyên ngành;  

- Biên bản đánh giá kết quả nghiên cứu, sáng tạo cửa công trình, cụm 
công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm của Hội đồng chuyên ngành; 

- Phiếu đánh giá, nhận xét, chấm điểm của các thành viên Hội đồng 
chuyên ngành; 

- Giấy xác nhận đã nộp báo cáo nghiên cứu (đối với công trình, cụm 
công trình). 

3.3. Hội đồng sơ khảo gửi hồ sơ đề nghị xét, tặng lên Hội đồng cấp tỉnh, gồm: 

- Tài liệu quy định tại điểm 3.1, 3.2, mục 3, phần II Kế hoạch này; 

- Văn bản đề nghị xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" của Chủ tịch Hội 
đồng sơ khảo, kèm danh sách tác giả, nhóm tác giả và danh mục công trình, cụm 
công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm; 

- Biên bản họp xét, đề nghị tặng của Hội đồng sơ khảo; 

- Biên bản đánh giá kết quả nghiên cứu, sáng tạo của công trình, cụm công 

trình, tác phẩm, cụm tác phẩm của Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng sơ khảo; 



3 
- Bản sao Giấy chứng nhận giải thưởng cấp quốc gia (nếu công trình, cụm 

công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm đã đoạt giải thưởng quốc gia). 

3.4. Hội đồng cấp tỉnh: 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách tác giả, nhóm tác giả, kèm danh 

mục và bản gốc các công trình, cụm công trình, tác phẩm, cụm tác phẩm đã 
được Hội đồng cấp tỉnh xét; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận 
và quyết định trao thưởng.  

4. Thời gian xét, tặng tại các Hội đồng 

- Hội đồng chuyên ngành về khoa học - công nghệ; văn học - nghệ thuật: 

Hoàn thành trước ngày 30/8/2022. 

- Hội đồng sơ khảo về văn học - nghệ thuật và khoa học - công nghệ: 

Hoàn thành trước ngày 25/10/2022. 

- Hội đồng cấp tỉnh: Trong tháng 12 năm 2022. 

- Trao giải thưởng: Trao giải vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức được thực hiện theo dự toán ngân sách của tỉnh phân bổ năm 

2023 và theo quy định tại điều 12, Chương II, Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Ban Thi đua, 

Khen thưởng (Sở Nội vụ), Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Tạp chí Tân Trào; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tổ chức thực hiện xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần 
thứ 4, năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4, năm 
2023 của các Hội đồng chuyên ngành về Văn học - Nghệ thuật (Hội đồng độc lập 

cấp cơ sở). 

- Tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng sơ khảo xét, tặng “Giải thưởng 

Tân Trào” lần thứ 4, năm 2023 cho các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm thuộc 
lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật. 

- Tham mưu thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" 
lần thứ 4, năm 2023.   

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố tổ chức tốt các 
hoạt động tuyên truyền, quảng bá về công tác xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần 

thứ 4, năm 2023. 
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2. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” 

lần thứ 4, năm 2023  của các Hội đồng chuyên ngành về Khoa học - Công nghệ 
(Hội đồng độc lập cấp cơ sở). 

- Tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng sơ khảo xét, tặng  “Giải thưởng 
Tân Trào” lần thứ 4, năm 2023 cho các tác giả có công trình, cụm công trình 
thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ. 

3. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực 
hiện nội dung công bố Quyết định tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 

2023 và trao giải thưởng tại Lễ công bố. 

4. Sở Tài chính: Tham mưu nguồn kinh phí thực hiện công tác xét, tặng 

"Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023; hướng dẫn các đơn vị sử dụng, 
quyết toán kinh phí đúng quy định. 

5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí  
Tân Trào (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh): Xây dựng chuyên mục, phóng sự 

tuyên truyền công tác xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023; đưa 
tin, viết bài về các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được tặng "Giải thưởng 

Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023. 

6. Đề nghị các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền, thành lập Hội đồng chuyên ngành (cơ sở) và tổ 

chức xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023 tại cơ quan, đơn vị 
theo quy định; đồng thời, gửi các hồ sơ đề nghị xét, tặng tác phẩm, cụm tác 

phẩm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các hồ sơ đề nghị xét, tặng công 
trình, cụm công trình về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ 
quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp 

có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh để chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;    (báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị  
được giao nhiệm vụ trong kế hoạch;      (thực hiện); 
- UBND huyện, thành phố; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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