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I. TIEU CHUAN XET TANG  DANH HIU 

COng dan nuc Cong  hOa xa hi chü nghia Vit 
Nam dang sinh sóng, lao dông, hoc tp, cOng tác trOn 
d!a bàn tinh Tuyên Quang, du'cc xét tang  danh hiOu 
"COng dan tiêu biu tinh Tuyën Quang" phài dat tiêu 
chun chung và tiêu chun cy th6 sau dày: 

1. Tiêu chun chung 

Ca nhân cô thành tIch dàc biêt xut sc, tiêu b16u 
nht, là gu'cYng d16n hinh tiên ti6n trong tCi'ng linh vçi'c 
phàt tr16n kinh t, van hOa, xa hOi, qu6c phong, an 
ninh va càc linh vy'c khàc. Co dOng gOp thi6t thy'c, 
quan tr9ng vào qua trinh xày d'ng và phát tri6n tinh 
Tuyên Quang. Bàn than và gia dInh gu'o'ng mu chap 
hành t6t du'Ong 161, chCi tru'ng cüa Dàng, chinh sách, 
pháp lut cüa Nhà nu'O'c; là tm gL.ng tiêu bu v6 
dao dU'c, 161 s6ng, xây dçng van hóa trong c quan, 
do'n vj, gia dInh, nci cu' trü và ành hu'ng t6t, Ian tOa 
dn cong  d6ng. 

2. Tiêu chun cii th 

2.1. Linh vçrc quán /2  Nhà nu'&c; cOng téc Dáng, 
Mãttrân vàDoánth 

Ca nhân có thành tIch dãc biët xut sc, nãng 
dng, sang to, có sang k16n, giài pháp hU'u ich dem 
lai hièu qua cao trong linh vyc cOng tàc duçyc Hi 
d6ng sang kin cp tinh hoc Hi d6ng khoa hçc cp 
b, ngành, tinh cong nhn; gu'cYng mu di du trong 
cAc phong trào thi dua, các cuc vn dng, trong vic 
"Hpc tp và lam theo tu' tLvO'ng, do dCi'c, phong cách 
H6 Chi Minh"; cô tinh thn doàn kt, xây dcvng tp th& 
cO ' thUc trách nhim v6 tp th6, vO'i cong  d6ng; có 
tinh thn dam nghi, dam lam, dam chiu trách nhiëm, 
du'p'c d6ng nghip tin nhim. 

2.2. Linh vy'c lao dng, san xut, k/nh doanh 

- 06i vO'i Nông dan: LYng dung khoa hpc k9 thut, 
Cong ngh mài vào san xut, kinh doanh dat nãng 
sut, cht lLvng, hiu qua kinh t6 cao; di du trong 
vic san xut thy'c phm sach, v sinh an toàn thy'c 
phm, gn vO'i baa v mOl tru'o'ng; nãng dng, sang  

tao, tich c'c hu'O'ng dn, phó b16n kinh nghim san 
xut, áp dung tin bO khoa hoc k9 thuàt, to nhiêu 
viêc lam, tang thu nhp cho ngu'O'i lao dng 6' nOng 
thOn, giüp d& nhiêu h nOng dan thoàt nghèo. 

- D61 vO'i COng nhân: CO sang ki6n, sang ch6 
mang Iai lo ich già trl cao cho doanh nghièp; cO 
nhiu dOng gOp trong vic giCip d d6ng nghip nàng 
cao trinh d chuyên mOn, tay ngh6; giOi chuyên mOn, 
vU'ng tay ngh& khOng ngUng hpc tp, nàng cao trinh 
do, d61 m6'i, sang tao, cài t16n k thut. 

- D6i v6'i Doanh nhàn: CO thành tIch däc biêt xut 
sc trong san xut, kinh doanh; lãnh dao, d16u hành 
doanh nghiep hot dOng dt hiêu qua kinh t6 cao; cO 
nhi6u dOng gop d6i v6'i su' phàt trin kinh t6 - xã hi 
cUa tinh, tich cu'c tham gia các hot dông xa hi, tv 
thin, bào ye mOi tru'6'ng; chp hành t6t quy dlnh  cüa 
phap luât trong san xut, kinh doanh, thy'c hiên t6t 
chInh sách d61 vO'i ngu'6'i lao dng, tao viOc lam cho 
nhiu ngu'ô'i trong xã hi. 

2.3. Linh vuc van hóa, th thao và du lich 

Van ngh Si, din viên cO thành tich dc bit xuàt 
sc trong ho?t dông van hOa ngh thut, d?t  thành 
tich cao trong các hi thi, lien hoan quóc gia va qu6c 
t, tich cy'c tham gia hot dng van hOa ngh thut 
vi cong  d6ng. 

Van dng viên, hun luyn viên tiëu b16u cO thành 
tich dc bit xut sc trong tham gia thi dâu hoác 
hun luyn thi du dt thành tich cao ti các giài cp 
qu6c gia và qu6c t6. 

Ca nhàn có thành tich tiêu bi6u xut sc trong 
quàng ba, xüc tin, kinh doanh dch vy du llch,  xày 
dy'ng thu'o'ng hiu, san phm du lich, gOp phn thUc 
dy phàt tri6n du llch  tr6' thành ngành kinh t6 quan 
trong cüa tTnh. 

2.4. Linh vu'c y 

Ca nhan dang lam cOng tác quàn l' hoc chuyên 
mOn k9 thut trong ngành y t, cO tài nãng, y dt'c, tn 
tyy vi ngh nghiOp, h6t lông vi ngu'O'i bnh; cO thành 



tich däC biOt xut sc trong phong ch6ng dch bOnh, 
chu'a bnh, chàm soc ngui bnh; tich cçvc thvc hiOn 
các cOng trinh nghien ci'u khoa hpc hoc cO nhu 
sang kin, giài pháp trong cOng tác chuyOn mOn dã 
du'o'c ü'ng dçing mang Iai hièu qua thu'c t du'cc Hi 
dng sang kin cp tinh hoc Hi dng khoa hpc cp 
bO, ngành, tinh cOng nhân. 

2.5. Linh vy'c giáo dyc và dào t?o 

Ca nhân dang tham gia trgc tip lam cOng tác 
quán l hoc giàng dy; tam huyt, tn tçiy vO ngh; 
mu mu'c, tiêu biu, xut SC, cO ánh hu'ng rng 
rãi trong nganh vá xa hOi, du'c hoc sinh, sinh viOn, 
dng nghip và Nhân dan kinh trpng; di du trong 
vièc di mO'i quân l' giáo dyc, phu'o'ng pháp dy hçc; 
quân l', giâng dy d?t  cht li.rcng, hiu qua cao. 

Hoc sinh, sinh viên tiëu biu cO thành tich xut 
sc và dt giài trong các k' thi cp quóc gia, qu6c t. 

2.6. Linh vu'c khoa hoc và cOng ngh 

Ca nhân dt giâi thu'O'ng v khoa hçc và cOng 
ngh tü' cp tTnh trO len hoc cO cOng trinh, d tài, du' 
an khoa hpc và cOng ngh tii' cp ti'nh tr len du'cyc 
nghiêm thu xp loai xut sc hoãc cO phát minh, 
sang ch du'cc bào h quyn s hQ'u tn tuê, du'çc 
ü'ng dyng thy'c t có hiu qua, mang li li ich giá tr! 
cao trong thçi'c tin. 

2.7. Linh vi'c qu6c phOng và an n/nh 

Ca nhàn có hành dng dUng cam trong hun 
luyn, sn sang chin du, chin du, cO nhiu dOng 
gOp trong cOng tác xây dy'ng ly'c lu'cng, dam bâo hâu 
cn, k9 thuât gop phn vào su' nghip xây dçi'ng và 
bâo v T quc hoc cO thành tIch tiëu biu xut sc 
trong các hot dng dam baa an ninh chinh tn, trât 
ty' an toàn xã hi; trang du tranh phOng chng tOi 
phm và cac t nn xã hi; trang cOng tác ctvu nan, 
cü'u h, phOng chng thiên tai. 

2.8. Linh vy'c dan tc, tOn g/áo 

06i vO'i ngu'O'i dan tc thiu s6: L tm gu'ng 
tiêu biu, cO ânh hu'O'ng trong dOng ho, dan tôc và  

cOng d6ng dan cu' no'i cu' trU; cO nhiu cOng lao dOng 
gOp xây dy'ng và phat huy kh6i di doàn kt toàn dan 
tc; cO m6i lien hO chat chë, gn bó vO'i d6ng bào dan 
tc; cO khâ nãng quy ty, tp hçp dng bào dan tc 
thiu s6, du'c ngu'O'i dan trong cong  dcng tin nhim, 
tin tu'ng. 

ChCvc sc, chü'c viOc, nhà tu hành dang sinh hot 
trong cac tOn giao hcp phap trên dla  bàn tinh: Là tm 
gu'o'ng din hInh tiêu biu xut sc trong dng baa 
các tOn giáo v lao dng, san xut, phát trin kinh t& 
tich cy'c tham gia cac cuOc vn dng, các phong trào 
thi dua yêu nu'c; cO nhiu hoat dng tCi' thin, nhàn 
dao và dOng gOp thi4t thy'c cho xa hi, cong  dng, 
gOp phn cUng c và phát huy khi di doàn k4t toàn 
dan tOc. 

2.9. Linh vu'c hoat dng xã hO/, nhân dao, ti.r thin 

C nhàn cO thành tIch dc bit xut sc trong 
cOng tac tU' thin, nhân do và hot dng xã hi; cO 
dOng gOp cy th và mang li hiu qua cao v vt cht, 
tinh thn cho xà hi; tao dLv9'c uy tin cao trong xã hi, 
cng dng, gOp phn cUng cp Ciy, chinh quyn da 
phu'cng giài quyt cac khO khãn cho ngu'Yi nghèo, 
ngu'O'i cO hoàn cành dc biOt khO khàn, vUng sàu, 
vUng xa, vUng bi thit hi do thiOn tai, dch bnh. 

2.10. Các Iinh vy'c khác 

CO thành tIch dàc biët xut sc, tieu biu nht 
cUa linh vu'c, cO dOng gOp thit thy'c, quan trçng vào 
qua trInh xày du'ng và phát trin tinh Tuyên Quang. 

3. Mi ca nhân chi du'çc tng danh hiu mt ln; 
khOng ap dyng hinh thü'c tnuy tng. KhOng xét tOng 
danh hiu di vi ca nhàn trang thO'i gian co' quan cô 
thm quyn dang xem xét thi hành k' luOt hoc diu 
tra, thanh tra, kim tra khi cO du hiu vi phm hoc 
cO do'n thu' khiu nai, to cáo dang du'cc xác minh lam 
nO; các ca nhân dang tnang thOi gian b truy cü'u trách 
nhiOm hinh su', thi hanh an hinh sy' hoc cO an tIch. 

II. THaI GIAN XET T1NG, SO LU'cYNG CA 
NHAN DU'O'C TANG DANH HIEU; THAM QUYEN  

XET TANG DANH HIEU; THO'I GIAN DLYçYC TINH 
oOi vat THANH TICH CUA CA NHAN THAM GIA 
XET TANG 

1. Thô gian xét tng danh hiu: Du'cc thçvc hin 
hng nàm. 

2. SO lu'ng du'cc tng danh hiu: M& nãm khOng 
qua 10 (mu'O) Ca nhn. 

3. Thm quyn xét tang  danh hiu 

a) ChU tch Uy ban nhân dan tinh quyOt dnh vic 
tng danh hiu. 

b) Hi dOng Thi dua - Khen thu'O'ng tinh cO tnách 
nhim tham mu'u giüp ChU tich  Uy ban nhan dan tinh 
xét tang danh hiu dam baa dOi tu'g'ng, tieu chun 
thea Quy dnh. 

4. Thành tich cá nhan tham gia xét tng du'g'c 
tInh trong 03 nàm lien tyc, lin kO tru'c thO dim 
xét tng. 

III QUYEN LcYI VA NGHiA VU CUA CA NHAN 
OU'GC TANG DANH HIEU 

1. Du'çc ChU tjch Uy ban nhân dan tinh tang 
Bng danh hiu, kèm thea tin thu'ng là 15.000.000 
dOng (Mu'i lam triu d6ng). 

2. Du'çc tuyên du'o'ng, trao tng theo quy djnh và 
dàng trOn COng thông tin din tO' Dáng b tinh, Baa 
Tuyên Quang, Dài Phát thanh và Truyn hlnh tinh, 
COng thông tin din tO' tlnh. 

3. CO nghia vy giG' gin, baa quán hin vt khen 
thu'O'ng va tiOp tyc phát huy thành tich dt du'Q'c trong 
qua tnInh cong tác, hçc tap,  lao dng, san xut. 

IV. HUY BO, THU HOI, TU'cYC DANH HIU 

1. Ca nhân gian dOi trong vic kê khai thành tich 
d du'cc tang danh hiGu  thi bj hOy bô danh hiu và b 
thu hi hin vt vá tin thu'ng dã nhn. 

2. Ca nhân du'9'c tng danh hiu ma vi phm 
pháp lut hinh sy', bj tôa an xét xO' bng bàn an dã 
cô hiu lyc pháp lut và bl tuyên an tO' hinh pht tO 
cô thO hn tr len, thi bj tu'O'c danh hiu và bj thu h6i 
hin vet,  tièn thu'ô'ng./. 
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