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KẾ HOẠCH 

Xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" 

 lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

 Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ 

quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 89/2014/NĐ - CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về 

xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ - BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Công văn số 1692/BVHTTDL-TĐKT 

ngày 26/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng 

nghệ thuật và uy tín nghề nghiệp để trình cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch 

nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần 10. 

 2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng phải đúng đối tượng, tiêu 

chuẩn, quy trình và thủ tục quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 

29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu 

tú" (sau đây gọi tắt là Nghị định số 89/2014/NĐ-CP); Nghị định số 40/2021/NĐ-

CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 

1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021 hợp nhất 02 Nghị định nêu trên. 



2 

 

 - Hội đồng các cấp làm việc theo đúng tiến độ thời gian dự kiến theo kế 

hoạch này. 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 1. Thông báo Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 

 - Thời gian: Từ ngày 02/6 đến ngày 10/6/2021. 

 - Nội dung: Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 

 2. Hội đồng cấp cơ sở 

 2.1. Tiếp nhận hồ sơ: 

- Các cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-

CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP 

ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” gửi hồ sơ: Từ ngày 05/6 đến hết ngày 20/6/2021. 

 - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  

+ Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực nghệ thuật 

chuyên nghiệp. 

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực phát 

thanh - truyền hình. 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân hoạt 

động nghệ thuật tự do có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang. 

 2.1. Thành lập Hội đồng cấp cơ sở: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài 

Phát thành và Truyền hình tỉnh; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh quyết định thành lập 

Hội đồng cấp cơ sở (nếu có hồ sơ tiếp nhận thuộc lĩnh vực). Số lượng thành viên 

theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, khoản 4 Điều 11 

Nghị định số 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ gồm từ  07 đến 09 thành viên.  

 Hoạt động của Hội đồng cấp cơ sở thực hiện theo khoản 1 Điều 11, Điều 

12 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; khoản 4, 5 Điều 1 Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

 2.3. Tiến độ thực hiện: 

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp xét: Từ ngày 01/7/2021 đến 

ngày 05/7/2021. 

  - Hội đồng cấp cơ sở công khai kết quả xét tặng trong thời gian 05 ngày 

làm việc. 
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- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sở lên Hội đồng cấp tỉnh (qua Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Chậm nhất đến ngày 15/7/2021 (tính theo dấu 

bưu điện). 

 3. Hội đồng cấp tỉnh 

 3.1. Thành lập Hội đồng cấp tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng 

cấp tỉnh để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 do Hội đồng cấp cơ sở trình lên.  

 -  Thành phần Hội đồng cấp tỉnh thực hiện theo Khoản 11, Điều 1, Nghị 

định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, gồm 09 đến 

11 thành viên.  

- Hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh thực hiện theo Điều 11,12, khoản 3,4 

Điều14 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; khoản 11,12,13 Điều 1 Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

 3.2 Tiến độ thực hiện: 

 - Tổ chức họp Hội đồng cấp tỉnh để xét chọn những hồ sơ do Hội đồng 

cấp cơ sở đề nghị: Từ ngày 20/8/2021 đến ngày 27/8/2021. 

 - Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin 

đại chúng trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem 

xét, đánh giá hồ sơ. 

 - Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày 

kết thúc thời hạn thông báo kết quả. 

 - Hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà 

nước: Trước ngày 05/9/2021. 

 4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước và hướng dẫn 

tham dự Lễ trao tặng 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn 

của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang, Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội 

đồng cấp Nhà nước. 

 5. Hướng dẫn tham dự Lễ trao tặng 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và hướng dẫn các cá nhân 

được trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tham dự Lễ 

công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 

lần thứ 10 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi có Quyết định 

của Chủ tịch nước. 
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 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 

29/9/2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú”. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 

của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu 

tú"; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; 

Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ 

sĩ ưu tú” lần thứ 10 ban hành; Công văn số 1692/BVHTTDL - TĐKT ngày 

26/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ 

ưu tú” lần thứ 10. 

- Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng 

cấp cơ sở xét chọn những hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 của thuộc lĩnh vực phát thanh –

truyền hình theo mục 2, phần II của Kế hoạch. 

 - Trả lời đơn thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 của Hội đồng cấp cơ sở (nếu có). 

 - Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến công tác  xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh. 

2. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 

của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu 

tú"; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ - CP ngày 29/9/2014 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú”; Quyết định số 1660/QĐ - BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 ban hành; Công văn số 1692/BVHTTDL - 

TĐKT ngày 26/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 đến các cá nhân là đối tượng được xét tặng 

danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10-năm 2021 tại đơn vị. 
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- Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở xét chọn những hồ sơ 

thuộc lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 theo mục 2, phần II của 

Kế hoạch. 

 - Trả lời đơn thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 của Hội đồng cấp cơ sở (nếu có). 

 3. Các phòng chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3.1. Phòng Quản lý Văn hóa 

 - Tham mưu xây dựng Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 - Tham mưu thành lập Hội đồng cấp cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng cấp tỉnh; trình 

Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng cấp tỉnh. 

 - Tham mưu văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Tuyên 

Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp Thông báo 

Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 

trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

 - Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội 

dung phục vụ các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh. 

 - Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh theo quy định; 

 - Tham mưu trả lời đơn thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; 

 - Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu thực hiện các nội 

dung kinh phí có liên quan xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú” lần thứ 10. 

 3.2. Phòng Kế hoạch Tài chính 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu đảm bảo kinh 

phí thực hiện công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 

lần thứ 10 theo quy định hiện hành. 

 3.3. Văn phòng Sở 

 - Thông báo và hướng dẫn các cá nhân được trao tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tham dự Lễ công bố quyết định và trao tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 do Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước (nếu có). 

 - Đăng tải Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú” lần thứ 10 trên trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



6 

 

 Trên đây là hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú” lần thứ 10 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vường mắc đề nghị phản ánh 

về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý văn hóa, ĐT 

02073.816.061) để kịp thời tháo gỡ./. 

 

Nơi nhận:    

- UBND tỉnh (b/c); 

- BVHTT&DL (b/c); 

- Đài PT&TH tỉnh; 

- Đoàn NTDT tỉnh;            (thực hiện); 

- Phòng KH-TC, VP Sở; 

- Lưu VT, QLVH(Huy). 

 

           GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

          Âu Thị Mai 
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