
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

 
Số: 1247/UBND 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 
 số 75/KH-UBND ngày 29/4/2020 

của UBND tỉnh 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" lần thứ II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Đông Triều, ngày  08 tháng 5 năm 2020 

 
 
 

   Kính gửi:  
- Các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 
  thuộc UBND thị xã; 
- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh 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 hoc và công 
nghệ" lần thứ II năm 2020. UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã 
và UBND các xã, phường: 

- Thông báo rộng rãi nội dung Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 
29/4/2020 về tổ chức xét chọn, tôn vinh và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh 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 hoc và công nghệ" đến đông đảo cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương để biết đăng ký tham gia. 

- Tạo điều kiện cho các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định 
thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương 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 hoc và công nghệ" tỉnh Quảng Ninh. 

- Báo cáo tổng hợp gửi về Phòng Kinh tế trước ngày 30/7/2020. 

2. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 
địa phương có các cá nhân tham gia lập hồ sơ đăng ký xét chọn; tổng hợp báo 
cáo xong trước ngày 10/8/2020. 



UBND thị xã Đông Triều yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, 
đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực UBND thị xã; 
- Ban Tuyên giáo Thị ủy (phối hợp); 
- Như kính gửi (thực hiện); 
- Lưu: VT, TH1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Nguyễn Văn Ngoãn 
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