
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
SO VAN HOA, THE THAO Dic 1p - Tit' do - Hinh phüc 

VA DU LICH 

S6: /TTr- SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 nàm 2020 

TO TRINH 
A A A • a , A . a 'p • a Ye vice de ngh kiçn toan H91 dong cap tinh xet tang danh hiçu 

"Ngh nhân nhãn dan", "Ngh nhân iru tü" trong linh vijc di san 
van hóa phi vt the Ian thir Ba- nãm 2021. 

KInh gui: Uy ban nhân dan tinh 

Can c1r Quyêt djnh s 3470/QD-BVHTTDL ngày 09/10/20 19 cüa B Van 

hóa Th thao và Du ljch ban hành K hotch xét tang danh hiu "Ngh nhân nhân 
dan", "Ngh nhân iiu tü" trong linh vçrc di san van hóa phi 4t th 1n thu Ba- näm 
2021, ngày 29/6/2020 Uy ban nhân dan tinh ban hành Quyt djnh v vic thãnh 1p 

Hi dng cp tinh xét tang danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân ru ta" 

trong linh v1rc di san vAn hóa phi vt th 1.n thir Ba- nAm 2021. 

Tuy nhiên, dn nay có thành viên Hi dng chüc danh không con phü hçip 

vOi yêu cu ti Nghj djnh s 62/2014/ND-CP ngày 25/6/2014 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tit xét tang danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân ixu tii" trong 

lTnh virc di san vAn hóa phi vt th& 

D dam bAo thai gian glri h so cá nhân d nghj xét tang danh hiu vinh dir 

nhà nithc "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tU" v Hi dng chuyên ngành 

B VAn boa, Th thao và Du ljch, Sâ VAn hóa, Th và Du ljch trInh Uy ban nhân 

dan tinh dir thão Quyt djnh kin toàn Hi dng cp tinh xét tang danh hiu "Ngh 

nhân nhân dan", "Ngh nhân xu tü" trong lTnh virc di sAn vAn hóa phi vt th 1n 

thüBa-näm 2021. 

(Co c4c  tháo Quyé't djnh gü'i kèm.) 

Sâ VAn hóa, Th thao và Du ljch kInh trInh Uy ban nhân dan tinh./. 

Noi nhân: 
- Nhu' trén (d trInh); 
- Lnh dao Sâ; 
- Liru VT; KHTC. 
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Au ThI Mai 



U( BAN NHAN DAN 
T!NH TUYEN QUANG 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hanh phüc  

    

S& /QD-UBND Tuyên Quang, ngày tha'ng nãm 2020 

Dif THAO 

QUYET 13!NH 
V vic kiin toàn Hi dIng xét tng danh hiu "Ngh nhân nhân dan", 

"Ngh nhân tru tü" trong linh vyc di san van hóa phi vt th 
1in thurBa - nãm 2021 

CHU T4CH UY BAN NHAN DAN TINH TUYEN QUANG 

Can th Luçt Td chüv chInh quyen djaphu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can cz Luçt Di sdn van hóa ngày 2 9/6/2001 va Luat  si'a ä'oi bó' sung m3t 
so diêu cza Lut Di san van hóa ngày 18/6/2009, 

Can c& Lut Thi dua, khen thir&ng ngày 26/11/2003; Luát tha di b 
sung mç5t sO diêu cia Luqt Thi dua khen thuth2g nám 2013; 

Can c Nghj d/nh s 62/2014/ND-CF ngày 25/6/2014 cia ChInh phi quy 
djnh ye xét tçing danh hiu "Ngh nhdn nhán dan ", "Ngh nhán uu hi' trong iinh 
vrc di san van hóa phi vat thê, 

Can c' Quylt dfnh  sO' 3470/QD-BVHTTDL ngày 09/10/2019 cza Bó Van 
hoO, The thao và Du ljch ban hành Kê hoich xét tgng danh hiçu "Nghnhán 
nhán dan ", "Ngh nhán uii tii' trong iih vzrc di san van hóa phi vgt the lan tln 
Ba - nãm 2021, 

Xét d nghj cña Si Van hoá, Th thao và Du ljch tti Th trInh s ./TTr-
SVHTTDL ngày 14/9/2020 ye vic kin toàn Hi dông xét tang danh hiu 
"Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân tru tü" trong 1mb vlrc di san van boa phi vtt 
the lan thir Ba - näm 2021, 

QUYET IMNH: 

Diu 1: Thânh 1p Hi dng xét tang danh hiu 'Ngh nhân nhân dan", 
"Ngh nhân uu tü" trong lTnh vrc di san van hóa phi vt th 1n thir Ba - näm 
2021 (sau day gi tat là H5i dng), gm các ông (bâ) Co ten sau day: 

1. Chii tjch Hi dng: Ong Nguyn Th Giang, PhO Chü tjch lily ban nhân 
dan tinh, phii trách linh virc Van hóa, Th thao và Du ljch. 



2. Phó Chi tch Hi dng: Ba Au Thj Mai, Giám dc S Van boa, The 
thao và Du ljch. 

3. Các Uy viên Hi dOng: 

- Ba Nông Thj BIch Hue,  Giám dc S Ni vii. 

- Ong Ngô Tun DUng, Phó Giám d& Si Khoa hçc và Cong ngh. 

- Ong Hoàng Van Hào, Phó Trwing Ban Dan tc tinh. 

- Ong Dinh Cong Thfiy, Chü tjch Hi Van h9c ngh thut tinh. 

- Ong Trn Due Thtng, Tru&ng PhOng Quân 1 Di san van boa, Si Van 
bOa, Th thao và Du ljch. 

- Ba Nguyn Thj Thanh Hãi, Giám dc Bâo tang tinh. 

- Ba Nguyn Thj Thu Hng, Trix&ng Doàn Ngh thut dan tc tinh. 

- Ong Giang Van Hurnh, Chü tjch Lien hip các Hi Khoa bce k thuât tinh. 

- Ong Nguyn VU Phan, Tin s nhân hoc, nguyen Quyn Giám dc S 
Van hóa, Th thao và Du ljch. 

Diu 2: Nhim vii, nguyen tc lam vic cUa Hi dng 

1. Giiip vic cho Uy ban nhân dan tinh trong vic chi dto, diu hành và t 
chüc xét chn h so d nghj xét tng danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh 
nhân ixu t11" trong 1mb vrc di san van hóa phi vt th 1n thr Ba - näm 2021. 

2. Thirc hin nhim vi và nguyen t.c lam vic theo Quy djnh tai  Khoãn 2, 
Khoãn 3, Khoãn 4 Diu 7, Ngh djnh s 62/2014/ND-CP ngày 25/6/2014 cUa 
Chinh phü. 

Diêu 3: Hoat dng cUa Hi dng 

1. Quy ch boat dng cUa Hi dng do ChU tjch Hi dng quy djnh. 

2. Nhim vi ci,i th cüa các thành viên Hi dng do ChU tjch Hi dng phn 
cong. Chü tjch Hi dng Quyt djnh thành 1p T thu k) giüp vic cho Hi dng. 

3. ChU tjch Hi dng str d1ing con du cUa Uy ban nhân dan tinh khi trin 
khai thirc hin nhim vi1 cUa Hi dng; các 1iJy viên cUa Hi dng lam vic theo 
ch d kiêm nhim và theo quy ch boat dng cUa Hi dng. 

4. Co quan Thung trirc eUa Hi dng là S Van hóa, Th thao và Du ljch. 

Diu 4: Kinh phi hoat d5ng  cUa Hci dng 

1. Kinh phi hoat dng cüa Hi dng do ngân sách nhà rnthc dam bão. 

2. Kinh phi boat dng cUa Hi dng duge sü diing d chi cho các boat 
dng chi dao,  diu hành vâ t chuc xét chn h6 so d nghj xét tng danh hiu 
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CHU T!CH 

Nguyn Van So'n 

Noi nI,n: 
- Thu&ng trirc Tinh üy (b/cao); 
- Chü tjch UBND tinh; 
- Các Phó CT UBND tinh 
- Nhu Diêu 5 (thi hánh); 
- Các Phó CVP UBND tinh; 
- Phông KGVX; 
-Luu:VT,KGVX. 

"Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân ru tii" trong lTnh virc di san van hóa phi vt 
th 1n thur Ba - nàm 2021 vâ các hoat dng khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diêu 5: Quy& djnh nay có hiu hc thi hành k tir ngây k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Van hóa, Th thao 
vâ Du ljch, Thu tnr&ng các Co quan lien quan và các Thành viên Hi dng có ten 
tti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 
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