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S& '8C  /SVHTTDL-QLDSVH Tuyên Quang, ngày 08 tháng 10 nám 2020 
V/v thông báo kt qua xét tng danh hiu 

"Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tn' 
trong lTnh virc di san van hóa phi vt the 

lan thu Ba - näm 2021 

KInh gri: Uy ban nhân dan các huyn: Chiêm Hóa, 
Ham Yen, Son Dining, Lam BInh. 

Can ci Quyt ctjnh sé, 3470/QD-BVHTTDL ngày 09/10/2019 cüa B Van 
hóa, The thao và Du ljch ye vic ban hành Kê hoch xét ttng danh hiu "Ngh 
nhân nhân dan", "Ngh nhân ru ti" trong lTnh virc di san van boa phi vt the Ian 
thir Ba - näm 2021, 

Ngày 14/9/2020, S Van hóa, Th thao và Du ljch ('co' quan Thithng tryc 
cüa H5i dóng cap tin/i,) dã chü trI to chüc hçp Hi dông cap tinh xét tang danh 
hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân ru tü" trong linh virc di san van hóa phi 
4t the lan thir Ba - nAm 2021, cho các cá nhân sau: 

1. Ong Hoàng Liic Thai, dan tOc  San DIu, thôn Dng Cháy, xã Son Nam, 
huyn Son Dining. 

2. Ba D Thj Man, dan tc San DIu, thôn Cay Da 1, xã Ninh Lai, huyn 
Son Di.rcng. 

3. Ong Ma Ngpc Quang, dan tc Tày, thôn Bàn Cung, xâ Minh Quang, 
huyn Chiêm Hóa. 

4. Ong Phàn Van Phü, dan tc Dao, thôn 3 Thuc H, xâ Tan Thânh, 
huyn Ham Yen. 

5. Ong Hoàng Van Huyên, dan tc Thy, thôn Nm Chá, xã Lang Can, 
huyn Lam BInh. 

Can cir các quy djnh cüa Nhànithc, Hi dng dã thào 1un, dánh giá và 
tiên hành bó phiêu. Kêt qua có 04 hO so dü tiêu chI dê nghj xét ttng danh hiu 
"Ngh nhân ru tü", gôm các cá nhân sau: 

1. Ba D Thj Man, dan tc San DIu, thôn Cay Da 1, xã Ninh Lai, huyn 
Scm Duong. 

2. Ong Ma Ng9c Quang, dan tc Tày, thôn Bàn Cung, xã Minh Quang, 
huyn Chiêm Hóa. 



3. Ong Phàn Van Phii, dan tc Dao, thôn 3 Thu& Ha,  xã Tan Thành, 
huyn Ham Yen. 

4. Ong Hoàng Van Huyên, dan tc Tày, thôn Nm Chá, xã Lang Can, 
huyn Lam BInh. 

Di vói h so cüa ông Hoàng Lc Thai, dan tc San DIu, thôn Dng Cháy, 
xà Scm Nam, huyn Son Di.rcing không dü diêu kin trInh Hi dông chuyên ngành 
cap B xét t.ng danh hiu"Ngh nhân iru tü", vói 1 do ông Hoàng Lic Thai dã 
có thii gian tham gia cong tác tai  dja phucng, dugc hithng hong tü ngan sách 
nhà nithc và chua dü thi gian thirc hành, truyên dy di san trong cong dông theo 
quy djnh là 15 näm tInh tir thai gian nghi huu (Van bàn so 31 6/BVHTTDL-TDKT 
ngày 20/01/2020 cüa B Van hOa, The thao và Du ljch vô vic hu'óng dan xét tng 
danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tCf' trong lTnh virc di san vn hóa 
phi vt th 1n thir Ba - näm 2021, quy djnh: "Khóngxét các cá nhán dâ du'çic dào 
tgo qua tru'àng lop chinh quy dê cO dzccic them các k9 náng, bI quyêt và dâ thoát ly 
khdihogt d3ng c3ng dông. Dói vài nhicng trirO'ng hctp, cOc nhOn dirçrc hoàn toàn 
truyén nghê trong c5ng dOng, sau do cong tác và htcOng hco'ng tic ngán sách nhO 
nzthc thI thO'i gian hogt d3ng trong nghê chi tInh tic sau khi cá nhOn dO nghi hwu, 
thzcc hOnh và truyên dQy di sOn trong c5ng dOng den thai diem np ho so' tgi Hi 
dOng cOp cci sà"). 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng thông báo./. 

Nciinlzân: 
-Nhixtrên; 
- Phông VHTT&TT các huyn: Chiêrn Hóa, 

Ham Yen, Soii Dixong, Lam BInh; 
- Các cá nhân d nghi xét tng; 
- Lãnh dao So'; 
- Luu VT, QLDSVH. 
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