
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /SVHTTDL-QLVH 
V/v đăng công khai danh sách đề nghị xét 

tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10  

Tuyên Quang, ngày    tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông;  
- Báo Tuyên Quang;  

- Tạp chí Tân Trào; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

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 đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL 

ngày 02/6/2021 hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", 

"Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ (ngày 15/7/2020), Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch nhận được 02 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.  

Để đảm bảo đúng quy định về tổ chức họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh 

hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; Báo Tuyên Quang; Tạp chí Tân Trào phối hợp đăng tải danh sách đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10  trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 07 ngày theo quy định (có 

danh sách gửi kèm). Mọi ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (số 

157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang) trước ngày 

18/8/2021. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên (đề nghị); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KHTC, VP Sở; 
- Lưu: VT, QLVH(Huy) 

GIÁM ĐỐC 

 
  

 

 

Âu Thị Mai 
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