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KẾ HOẠCH
Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực
Di sản Văn hóa phi vật thể tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất - năm 2015
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 62/2014/ NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ “Quy
định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh
vực Di sản Văn hóa phi vật thể”;
Thực hiện quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân
ưu tú" trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015; Văn bản
số 2694/BVHTTDL-DSVH ngày 12/8/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
về việc một số lưu ý khi thực hiện Nghị định 62/2014/NĐ-CP.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch đề nghị xét tặng danh
hiệu “Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất năm 2015 bao gồm những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
1. Mục đích: Xét chọn tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có
tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp
bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể đang nắm giữ, truyền dạy ở
các lĩnh vực: tiếng nói; chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian;
tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để xem xét,
trình các cấp đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh
vực Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
2. Yêu cầu.
- Việc tổ chức xét tặng phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, đúng quy
trình thủ tục được quy định tại nghị định số 62/2014/ NĐ-CP ngày 25/6/2014 của
Chính Phủ.
- Đảm bảo thời gian, chất lượng, tiến độ công việc theo Kế hoạch số
2508/QĐ- BVHTTDL ngày 8/8/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Thông báo công khai kết quả xét chọn trên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh,
của Sở VHTT&DL và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.
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1. Lập hồ sơ:
- Từ 30/9/2014 đến 05/10/2014: tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung
thực hiện Nghị định số 62/2014/ NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ và các văn
bản liên quan cho 13 huyện, thị, thành.
- Từ ngày 06/10/2014 đến 20/10/2014: Các huyện, thị, thành tổ chức hướng
dẫn cho cá nhân trên địa bàn lập hồ sơ; tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở
cơ sở (xã, phường, thị trấn) nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú, hoặc Hội
nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động. Hoàn thiện hồ sơ gửi về
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Gia
Cẩm – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
2. Tổng hợp, thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng trên các
phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải danh sách, bản khai thành tích của các cá
nhân đề nghị xét tặng trên Cổng giao tiếp điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để lấy
ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc (kể từ 21/10/2014).
3. Hội đồng cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ, tiến hành xét chọn:
a) Thành lập hội đồng: Hội đồng xét chọn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh quyết định thành lập.
b) Thẩm định hồ sơ: Thời gian thẩm định từ ngày 21/10/2014 đến
21/11/2014.
c) Tiếp nhận, xử lý kiến nghị của tổ chức, cá nhân (nếu có) và tiến hành xét
chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng “ Nghệ nhân ưu tú” (theo quy chế
hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh).
4. Thông báo kết quả xét chọn của hội đồng cấp tỉnh (Từ ngày 23/11/2014
đến ngày 03/12/2014):
a) Đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh trên Cổng
giao tiếp điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian 15 ngày làm việc.
b) Thông báo bằng văn bản kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh đến cá
nhân đã gửi hồ sơ xét chọn.
5. Tiếp nhận ý kiến phản hồi về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh: Từ
ngày 23/11/2014 đến ngày 03/12/2014.
6. Hoàn thiện hồ sơ gửi về Hội đồng chuyên ngành cấp bộ: Ngày 25/12/2014
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Nghệ nhân ưu tú”
lần thứ nhất - năm 2015;
- Có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung thực hiện Nghị
định số 62/2014/ NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ và các văn bản liên quan
cho 13 huyện, thị, thành;
- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng cấp
tỉnh và Quy chế hoạt động của Hội đồng;
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- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ thư ký giúp
việc cho Hội đồng cấp tỉnh;
- Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành tổ chức lấy ý kiến của cộng
đồng dân cư ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú
hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động để đưa vào hồ
sơ đề nghị xét tặng;
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh;
- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội
đồng cấp tỉnh;
- Trả lời đơn, thư, liên quan đến công tác xét tặng “ Nghệ nhân ưu tú”;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí trình Chủ
tịch UBND tỉnh phê duyệt, ban hành quy định cụ thể về định mức kinh phí tổ chức
xét tặng “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ nhất,
năm 2015 của Hội đồng cấp tỉnh, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 62/2014/NĐ CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng “ Nghệ nhân ưu tú” trong
lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ nhất, năm 2015 và kết quả xét chọn của
Hội đồng cấp tỉnh trên Cổng giao tiếp điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. UBND Các huyện, thành, thị.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, gới thiệu
Nghị định số 62/2014/ NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ và các văn bản liên
quan đến các cá nhân là đối tượng được xét danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” và
hướng dẫn cá nhân xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng “ Nghệ nhân ưu
tú” của địa phương mình.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức lấy ý kiến
của cộng đồng dân cư ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) nơi cá nhân đề nghị xét tặng
đang cư trú hoặc Hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động.
4. Sở Tài chính.
Thẩm định dự toán kinh phí, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
theo quy định tại Điều 4 Nghị định 62/2014/NĐ - CP ngày 25/6/2014 của Chính
phủ; Tổ chức cấp phát và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
5. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tuyên truyền, phổ biến nội
dung Nghị định số 62/2014/ NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ và các văn bản
có liên quan quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu
tú" trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể”.
6. Sở Thông tin và Truyền thông.
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Thực hiện tuyên truyền trên cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ về các hoạt
động và thông báo danh sách các Nghệ nhân được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân
ưu tú” lần thứ nhất, năm 2015, trên cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
- Nguồn kinh phí của Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt,
trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Sở Tài chính thẩm
định, theo quy định cụ thể về định mức kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ
nhân ưu tú" trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất, năm 2015 tại
Điều 4 Nghị định 62/2014/NĐ - CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ.
- Nguồn kinh phí triển khai, thực hiện lập hồ sơ tại địa phương, do ngân sách
huyện cân đối và bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động Văn hóa, Thể thao,
Du lịch.
Trên đây là kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực
Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất, năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Yêu
cầu Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, các sở ngành; Ủy ban nhân dân các huyện,
thị, thành; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai
thực hiện. Giao Sở văn hoá Thể thao và Du lịch theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện Kế hoạch; thường xuyên và định kỳ tổng hợp tình hình và kết
quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ VHTTDL;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (thay b/c);
- CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở,ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VX2.

(đã ký)

Hà Kế San
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