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BAO CÁO
Kt qua xét tng danh hiu"Ngh nhn nhãn dân","Nghnhân iru tü"
trong hnh virc di san van hoa phi vt the lan thir Ba - nam 2021
KInh gl.'ri: U ban nhân dan tinh
Quyt djnh s 3470/QD-BVHTTDL ngày 09/10/20 19 cüa B Van
Can
hóa, The thao và Du ljch ye vic ban hành Ké hoch xét tang danh hiu "Ngh
nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tü" trong lTnh virc di san van boa phi 4t the lan
thu Ba - närn 2021; Van bàn so 316/B VHTTDL-TDKT ngày 20/01/2020 cüa Bô
Van boa, The thao và Du ljch ye vic hu&ng dan xét tang danh hiu "Ngh nhân
nhân dan", "Ngh nhân Iru tü" trong linh virc di san van hóa phi vt the lan thu
Ba - nãm 2021; Quyêt djnh so 784/QD-UBND ngày 29/6/2020 cüa Uy ban nhân
dan tinh Tuyên Quang ye vic thành 1p Hi dOng xét tang danh hiu "Ngh nhãn
nhân dan", "Ngh nhân uu tü" trong linh vrc di san van hóa phi vt the lan thir
Ba - näm 2021; Quyêt djnh so 370/QD-UBND ngày 14/9/2020 cüa Uy ban nhân
dan tinh ye vic kin toàn, bô sung Thành viên Hi dông xét tang danh hiu
"Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân ixu tü" trong lTnh virc di san van hóa phi vt
the lan thu Ba - näm 2021; Van bàn so 08/C V-HD ngày 09/9/202 0 cüa Hi dông
cap tinh xét tng danh hiu "Ngh nhãn nhân dan", "Ngh nhân ixu tü" trong linh
virc di san van hóa phi 4t the lan thu Ba - näm 2021 ye vic üy quyên chü trI to
chüc hpp xét tang danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân ru tü" trong linh
vrc di san van hóa phi 4t the lan thr Ba - näm 2021,
Ngày 14/9/2020, S Van hóa, Th thao Va Du ljch (cci quan Thu'àng try'c
cia Hi dóng) dã chü trI to chüc hçp Hi dOng cap tinh xét tang danh hiu "Ngh
nhân nhân dan", "Ngh nhân ru tü" tronglinh vrc di san van hóa phi vt the lan
thu Ba - nàm 2021. Các thành viên Hi dông cap tinh dà tiên hành bO phiêu, 1iia
chçn 04 ho sa dü tiêu chI dê nghj xét tang danh hiu "Ngh than i.ru tü" theo quy
djnh (có danh sách gti kern,). Sâ Van hóa, The thao và Du ljch tiên hành dang tái
kêt qua xét t.ng trên Cong thông tin din tu tinh, Báo Tuyên Quang và Dài Phát
thanh va Truyên hInh tinh trong l5ngàylàm vic, hêt th?yi gian quy djnh không
có kiên phàn hôi së dê nghj Hi dông cap tinh trInh Hi dông chuyên ngành cap
B xét tang danh hiu "Ngh nhân uu tü" trong 1mb vrc di san van boa phi vt
the lan thu Ba - nam 2021.
S& Van bOa, Th thao và Du ljch trân trQng báo cáo.!.
Noi nhân:
- UBND tinh (b/c);
- ChCi tch Hi dông (b/c);
- LAnh dao Só;
- Luu VT, QLDSVH.
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DANH SACH KET QUA XET TANG
DANH HIU "NGH NHAN U1J TU" TRONG LiNH \TIJ'C DI SAN VAN HOA
PHI ViT THE LAN THU' BA - NAM 2021
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the dang nãm giü'

Kt qua

San DIu

ThônCâyDa 1,xãNinh
Lai, huyn Son Dining,
Tinh Tuyên Quang

Ting nói, cht vi&; ngh thut
trInh din dan gian; tp quán xà
hôi; tn thüc dan gian cüa dan
tc San DIu

Dat

Tày

Thôn Ban Cung, xã Minh
Quang, huyn Chiôm Hóa,
tinh Tuyên Quang

Ting nói, chU viêt; ngh thut
trInh din dan gian; ttp quán xã
hi cüa dan tc Tày

Dtt

Dao

Thôn 3 Thuc Ha, xä Tan
Thành, huyn Ham Yen,
tinh Tuyên Quang

Ting nói, chü vit; ngh thut
trInh din dan gian; tp quán xä
hi cüa dan tc Dao

Dt

lay

Thôn Nm Chá, xa Lang
Can, huyn Lam BInh,
tinh Tuyên Quang

Ting nói, chü vit; ngh thut
trInh din dan gian; tn thüc dan
gian cüa dan tc Tày

Dt

Ting nói, chü vit; ngh thut
trInh din dan gian; tp quán xã
hi cüa dan tc San DIu.

Không dat

Nám sinh Dan tc

1961

1951

1971

1983

1957

San DIu

Thôn Dng Cháy, xä Son
Nam, huyn Son Di.rong,
tinh Tuyên Quang

Ghi chü

