
I. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU
Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang, được xét tặng danh hiệu 
“Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang” phải đạt tiêu 
chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung
Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu 

nhất, là gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh và các lĩnh vực khác. Có đóng góp thiết thực, 
quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh 
Tuyên Quang. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp 
hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; là tấm gương tiêu biểu về 
đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa trong cơ quan, 
đơn vị, gia đình, nơi cư trú và ảnh hưởng tốt, lan tỏa 
đến cộng đồng.

2. Tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Lĩnh vực quản lý Nhà nước; công tác Đảng, 

Mặt trận và Đoàn thể
Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, năng 

động, sáng tạo, có sáng kiến, giải pháp hữu ích đem 
lại hiệu quả cao trong lĩnh vực công tác được Hội 
đồng sáng kiến cấp tỉnh hoặc Hội đồng khoa học cấp 
bộ, ngành, tỉnh công nhận; gương mẫu đi đầu trong 
các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong việc 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; 
có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng; có 
tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 
được đồng nghiệp tín nhiệm.

2.2. Lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh
- Đối với Nông dân: Ứng dụng khoa học kỹ thuật, 

công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng 
suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; đi đầu trong 
việc sản xuất thực phẩm sạch, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, gắn với bảo vệ môi trường; năng động, sáng 

tạo, tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản 
xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo nhiều 
việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông 
thôn, giúp đỡ nhiều hộ nông dân thoát nghèo.

- Đối với Công nhân: Có sáng kiến, sáng chế 
mang lại lợi ích giá trị cao cho doanh nghiệp; có 
nhiều đóng góp trong việc giúp đỡ đồng nghiệp nâng 
cao trình độ chuyên môn, tay nghề; giỏi chuyên môn, 
vững tay nghề, không ngừng học tập, nâng cao trình 
độ, đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật.

- Đối với Doanh nhân: Có thành tích đặc biệt xuất 
sắc trong sản xuất, kinh doanh; lãnh đạo, điều hành 
doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao; có 
nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ 
thiện, bảo vệ môi trường; chấp hành tốt quy định của 
pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt 
chính sách đối với người lao động, tạo việc làm cho 
nhiều người trong xã hội.

2.3. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Văn nghệ sĩ, diễn viên có thành tích đặc biệt xuất 

sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, đạt thành 
tích cao trong các hội thi, liên hoan quốc gia và quốc 
tế, tích cực tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật 
vì cộng đồng.

Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu có thành 
tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia thi đấu hoặc 
huấn luyện thi đấu đạt thành tích cao tại các giải cấp 
quốc gia và quốc tế.

Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 
quảng bá, xúc tiến, kinh doanh dịch vụ du lịch, xây 
dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch, góp phần thúc 
đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan 
trọng của tỉnh.

2.4. Lĩnh vực y tế
Cá nhân đang làm công tác quản lý hoặc chuyên 

môn kỹ thuật trong ngành y tế, có tài năng, y đức, tận 
tụy vì nghề nghiệp, hết lòng vì người bệnh; có thành 
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tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh, 
chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; tích cực thực hiện 
các công trình nghiên cứu khoa học hoặc có nhiều 
sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn đã 
được ứng dụng mang lại hiệu quả thực tế được Hội 
đồng sáng kiến cấp tỉnh hoặc Hội đồng khoa học cấp 
bộ, ngành, tỉnh công nhận.

2.5. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cá nhân đang tham gia trực tiếp làm công tác 

quản lý hoặc giảng dạy; tâm huyết, tận tụy với nghề; 
mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc, có ảnh hưởng rộng 
rãi trong ngành và xã hội, được học sinh, sinh viên, 
đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng; đi đầu trong 
việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học; 
quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất 
sắc và đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế.

2.6. Lĩnh vực khoa học và công nghệ
Cá nhân đạt giải thưởng về khoa học và công 

nghệ từ cấp tỉnh trở lên hoặc có công trình, đề tài, dự 
án khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được 
nghiệm thu xếp loại xuất sắc hoặc có phát minh, 
sáng chế được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, được 
ứng dụng thực tế có hiệu quả, mang lại lợi ích giá trị 
cao trong thực tiễn.

2.7. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh
Cá nhân có hành động dũng cảm trong huấn 

luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, có nhiều đóng 
góp trong công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo hậu 
cần, kỹ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc hoặc có thành tích tiêu biểu xuất sắc 
trong các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội; trong đấu tranh phòng chống tội 
phạm và các tệ nạn xã hội; trong công tác cứu nạn, 
cứu hộ, phòng chống thiên tai.

2.8. Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
Đối với người dân tộc thiểu số: Là tấm gương 

tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và 

cộng đồng dân cư nơi cư trú; có nhiều công lao đóng 
góp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân 
tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc 
thiểu số, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, 
tin tưởng.

Chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang sinh hoạt 
trong các tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh: Là tấm 
gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào 
các tôn giáo về lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, 
tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào 
thi đua yêu nước; có nhiều hoạt động từ thiện, nhân 
đạo và đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng, 
góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc.

2.9. Lĩnh vực hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện
Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong 

công tác từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội; có 
đóng góp cụ thể và mang lại hiệu quả cao về vật chất, 
tinh thần cho xã hội; tạo được uy tín cao trong xã hội, 
cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa 
phương giải quyết các khó khăn cho người nghèo, 
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2.10. Các lĩnh vực khác
Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất 

của lĩnh vực, có đóng góp thiết thực, quan trọng vào 
quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang.

3. Mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu một lần; 
không áp dụng hình thức truy tặng. Không xét tặng 
danh hiệu đối với cá nhân trong thời gian cơ quan có 
thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều 
tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc 
có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm 
rõ; các cá nhân đang trong thời gian bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, thi hành án hình sự hoặc có án tích.

II. THỜI GIAN XÉT TẶNG, SỐ LƯỢNG CÁ 
NHÂN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU; THẨM QUYỀN 

XÉT TẶNG DANH HIỆU; THỜI GIAN ĐƯỢC TÍNH 
ĐỐI VỚI THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN THAM GIA 
XÉT TẶNG 

1. Thời gian xét tặng danh hiệu: Được thực hiện 
hằng năm.

2. Số lượng được tặng danh hiệu: Mỗi năm không 
quá 10 (mười) cá nhân.

3. Thẩm quyền xét tặng danh hiệu
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc 

tặng danh hiệu.
b) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách 

nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
xét tặng danh hiệu đảm bảo đối tượng, tiêu chuẩn 
theo Quy định.

4. Thành tích cá nhân tham gia xét tặng được 
tính trong 03 năm liên tục, liền kề trước thời điểm 
xét tặng.

III QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU

1. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 
Bằng danh hiệu, kèm theo tiền thưởng là 15.000.000 
đồng (Mười lăm triệu đồng).

2. Được tuyên dương, trao tặng theo quy định và 
đăng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Báo 
Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Có nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản hiện vật khen 
thưởng và tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong 
quá trình công tác, học tập, lao động, sản xuất.

IV. HỦY BỎ, THU HỒI, TƯỚC DANH HIỆU
1. Cá nhân gian dối trong việc kê khai thành tích 

để được tặng danh hiệu thì bị hủy bỏ danh hiệu và bị 
thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận.

2. Cá nhân được tặng danh hiệu mà vi phạm 
pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã 
có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án từ hình phạt tù 
có thời hạn trở lên, thì bị tước danh hiệu và bị thu hồi 
hiện vật, tiền thưởng./.


