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UỶ BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH PHÚ THỌ 

 

                           

Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày           /8/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) 

 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng. 

Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét 

tặng và khen thưởng đối với những cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ 

nhân Hát Xoan Phú Thọ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

1. Công dân Việt Nam có nhiều cống hiến trong hoạt động bảo tồn, truyền 

dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ. 

2. Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hát Xoan Phú Thọ. 

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng. 

1. Đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định. 

2. Mỗi cá nhân chỉ được xét tặng một lần, không truy tặng. 

 Điều 4. Thời gian. 

 Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ được xét và công bố 05 năm 

một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. 

Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng. 

Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ được xét tặng cho các cá nhân 

đạt đủ các tiêu chuẩn sau: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận 

tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo 

được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ. 

3. Có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và 

phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ, am hiểu, nắm giữ kỹ năng, thực hành thuần 

thục nhiều bài bản Xoan cổ và trình diễn xuất sắc nghệ thuật Hát Xoan. 
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4. Có thời gian thực hành di sản Hát Xoan Phú Thọ từ 15 năm trở lên 

(Trường hợp đặc biệt do Hội đồng các cấp xem xét, trình UBND tỉnh quyết định). 

Điều 6. Hình thức khen thưởng. 

Cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ được tặng: 

- Bằng công nhận danh hiệu của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Mức thưởng 03 lần mức lương cơ sở. 

Điều 7. Quyền lợi của Nghệ nhân Hát Xoan. 

1. Nghệ nhân Hát Xoan có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo 

tồn và phát huy giá trị Hát Xoan được xét, trình cấp có thẩm quyền xét tặng 

danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân theo quy định của Nhà nước. 

2. Được tham gia các hoạt động khoa học nhằm bảo tồn, phát huy và 

tuyên truyền quảng bá giá trị di sản văn hoá phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ như: 

Hội thảo, Xuất bản, triển lãm, biểu diễn, giao lưu, truyền dạy... 

3. Được phép tổ chức mở lớp truyền dạy Hát Xoan cho các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Nghĩa vụ của Nghệ nhân Hát Xoan. 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của các cấp, các 

ngành có thẩm quyền trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ 

(truyền dạy, cung cấp tư liệu, thực hành trình diễn...). 

2. Không ngừng hoàn thiện tri thức và kỹ năng. Tích cực truyền dạy, phổ 

biến tri thức và kỹ năng. 

Điều 9. Kinh phí thực hiện 

Tiền thưởng kèm theo Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ trích 

ngân sách tỉnh từ nguồn dự toán chi thi đua, khen thưởng hàng năm do Ban Thi 

đua Khen thưởng thực hiện. 

Chương III: QUY TRÌNH, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

Điều 10. Thành lập Hội đồng xét tặng các cấp. 

1. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ (gọi tắt là 

Hội đồng) được thành lập ở 03 cấp theo Quyết định của Chủ tịch UBND các cấp. 

a) Hội đồng cấp tỉnh; 

b) Hội đồng cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện); 

c) Hội đồng cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã). 

2. Hội đồng cấp tỉnh:  

a) Hội đồng cấp tỉnh từ 13 đến 15 thành viên, gồm: 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa là Chủ tịch Hội đồng;  
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- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Phó Chủ tịch thường trực 

Hội đồng; 

- Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh là Phó Chủ tịch Hội đồng;  

- Các ủy viên Hội đồng là: Đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh; Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh; các nhà nghiên cứu văn hóa dân 

gian; cán bộ chuyên môn về văn hóa; một số Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân 

ưu tú về Hát Xoan Phú Thọ. 

b) Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh là Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

3. Hội đồng cấp huyện: Từ 11 đến 13 thành viên, gồm: 

- Phó chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách lĩnh vực Văn hóa là Chủ tịch 

Hội động; 

- Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin là Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng; 

- Trưởng phòng Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Các ủy viên Hội đồng là: Trưởng một số phòng, ban, đoàn thể cấp 

huyện; một số Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú về Hát Xoan Phú Thọ, 

Nghệ nhân Hát Xoan (nếu có). 

4. Hội đồng cấp xã: Từ 9 đến 11 thành viên, theo cơ cấu: 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã là Chủ tịch Hội đồng. 

- Cán bộ phụ trách Văn hoá Xã hội là Ủy viên Thường trực, kiêm Thư ký 

Hội đồng; 

- Các ủy viên Hội đồng là: Trưởng khu dân cư (nơi có người được đề nghị 

xét); đại diện một số đoàn thể cấp xã; một số Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân 

ưu tú về Hát Xoan Phú Thọ, Nghệ nhân Hát Xoan (nếu có); một số người cao 

niên địa phương, có am hiểu về Hát Xoan Phú Thọ, nhưng không nằm trong 

danh sách người được đề nghị xét tặng. 

Điều 11. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng. 

1. Hội đồng các cấp được thành lập theo từng đợt xét tặng và giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ; 

2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và theo quy định 

của pháp luật về thi đua khen thưởng. Cuộc họp của Hội đồng được tổ chức khi 

có ít nhất 75% thành viên có tên trong quyết định thành lập Hội đồng tham dự, 

trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền. Tổ 

thư ký có trách nhiệm lấy ý kiến thành viên Hội đồng vắng mặt bằng Phiếu bầu. 

Cá nhân được đề nghị Hội đồng cấp trên xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hát Xoan Phú Thọ phải đạt ít nhất 90% số phiếu bầu đồng ý trên tổng số thành 

viên của Hội đồng mỗi cấp. 



5 

 

3. Hội đồng cấp trên chỉ xét những trường hợp có trong danh sách đề nghị 

của Hội đồng cấp dưới. Hội đồng các cấp có trách nhiệm thông báo công khai 

kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết kết quả 

xét chọn tại các khu dân cư nơi có cá nhân đang được xét tặng. Trong thời hạn 

15 ngày làm việc, không có vướng mắc, khiếu nại mới hoàn thiện hồ sơ, danh 

sách đề nghị Hội đồng cấp trên. 

Điều 12. Quy trình xét tặng. 

1. Hội đồng cấp xã: Tiếp nhận, hướng dẫn các cá nhân làm hồ sơ theo 

mẫu; tổ chức họp xét, lấy phiếu tín nhiệm; lập biên bản về kết quả cuộc họp và 

Tờ trình kèm theo danh sách những trường hợp đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề 

nghị Hội đồng cấp huyện xem xét. 

2. Hội đồng cấp huyện: Tiếp nhận và thẩm định Hồ sơ của Hội đồng cấp 

xã; trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu có trong hồ sơ cần 

hướng dẫn để Hội đồng cấp xã hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 15 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa. Tổ chức họp 

xét, lấy phiếu tín nhiệm; lập biên bản về kết quả cuộc họp và Tờ trình kèm theo 

danh sách những trường hợp đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề nghị Hội đồng cấp 

tỉnh xem xét. 

3. Hội đồng cấp tỉnh: Tiếp nhận và thẩm định Hồ sơ của Hội đồng cấp 

huyện; trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu có trong hồ sơ cần 

hướng dẫn để Hội đồng cấp huyện hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 15 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa. Tổ chức 

họp xét, lấy phiếu tín nhiệm; lập biên bản và Tờ trình báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ. 

Điều 13. Hồ sơ đề nghị xét tặng. 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân nộp Hội đồng cấp xã 04 bộ (01 bộ 

lưu tại Hội đồng cấp xã, 03 bộ gửi Hội đồng cấp huyện), mỗi bộ hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ (theo 

Mẫu đính kèm theo Quy chế này); 

b) Lý lịch trích ngang cá nhân theo mẫu quy định hiện hành, có dán ảnh 

chân dung cỡ 4x6cm, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú; 

c) Bản khai tóm tắt thành tích quá trình bảo tồn, truyền dạy và phát huy 

giá trị Hát Xoan Phú Thọ; 

d) Các tài liệu chứng minh tri thức, kỹ năng và những đóng góp đối với sự 

nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ, gồm: Băng, đĩa hình, ảnh 

mô tả tri thức, kỹ năng nắm giữ, thực hành, truyền dạy; bản sao có công chứng 

hoặc chứng thực giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng, giải thưởng, 

bằng khen và các tài liệu khác liên quan (nếu có). 

2. Hồ sơ Hội đồng cấp xã gửi Hội đồng cấp huyện 03 bộ (01 bộ lưu tại 

Hội đồng cấp Huyện, 02 bộ gửi Hội đồng cấp tỉnh), mỗi bộ gồm: 
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a) Quyết định thành lập Hội đồng cấp xã; 

b) Tờ trình của Hội đồng cấp xã kèm theo Danh sách đề nghị xét tặng 

(theo Mẫu ban hành kèm theo Quy chế này); 

c) Biên bản họp Hội đồng cấp xã (theo Mẫu kèm theo Quy chế này); 

d) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (theo Mẫu kèm theo Quy chế này); 

đ) Hồ sơ của mỗi cá nhân theo Khoản 1 Điều 13 Quy chế này. 

3. Hồ sơ Hội đồng cấp huyện gửi Hội đồng cấp tỉnh 02 bộ (01 bộ lưu tại 

Hội đồng cấp tỉnh, 01 bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh), mỗi bộ gồm: 

a) Quyết định thành lập Hội đồng cấp huyện; 

b) Tờ trình của Hội đồng cấp huyện kèm theo Danh sách đề nghị xét tặng 

(theo Mẫu kèm theo Quy chế này); 

c) Biên bản họp Hội đồng cấp huyện (theo Mẫu kèm theo Quy chế này); 

d) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (theo Mẫu kèm theo Quy chế này); 

đ) Hồ sơ của mỗi cá nhân theo Khoản 1 Điều 13 Quy chế này. 

4. Hồ sơ Hội đồng cấp tỉnh gửi Chủ tịch UBND tỉnh 01 bộ, mỗi bộ gồm: 

a) Quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh; 

b) Tờ trình của Hội đồng cấp tỉnh kèm theo Danh sách đề nghị xét tặng 

(theo Mẫu kèm theo Quy chế này); 

c) Biên bản họp Hội đồng cấp tỉnh (theo Mẫu kèm theo Quy chế này); 

d) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (theo Mẫu kèm theo Quy chế này); 

đ) Hồ sơ của mỗi cá nhân theo Khoản 1 Điều 13 Quy chế này. 

Chương IV: XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 14. Xử lý vi phạm. 

Cá nhân không trung thực trong việc kê khai lý lịch trích ngang, hoặc làm 

giả giấy tờ trong hồ sơ và vi phạm các quy định tại Quy chế này sẽ bị tước danh 

hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ, thu hồi Bằng công nhận và tiền thưởng. 

Điều 15. Giải quyết khiếu nại. 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về việc vi phạm các quy định, 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ. 

Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và gửi cho Chủ tịch UBND cùng cấp 

thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu giải quyết. 

2. Chủ tịch UBND cùng cấp thành lập Hội đồng phong tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ có trách nhiệm tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết 

theo quy định về khiếu nại. 
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Chương V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành. 

1. UBND các cấp có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện Quy chế này, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá 

phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ. 

2. Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác những nội dung kê khai trong hồ 

sơ của mình. 

3. Giao Sở Văn hoá, Thể  thao và Du lịch: 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng xét tặng và UBND tỉnh về 

toàn bộ quy trình xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ; có trách 

nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Quy chế này. Xây dựng Kế hoạch xét tặng và hướng dẫn các địa 

phương thực hiện kế hoạch. 

- Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hát Xoan Phú Thọ đảm bảo trọng thể và tiết kiệm. 

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan căn cứ chức năng 

nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong 

việc thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cấp, các ngành, các cá 

nhân có trách nhiệm phản ánh với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết và điều chỉnh cho phù hợp./. 
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Mẫu số 01 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÁT XOAN PHÚ THỌ 

      

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan 

                    xã/phường/thị trấn....................................................................... 

 

Tôi là: ……………………………………..................(Ghi rõ họ và tên người làm đơn) 

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................ .. 

……………………………………............................................................................................................... 

(số nhà, đường phố, xóm làng, xã/ phường/thị trấn/, huyện/thị xã/ thành 

phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thànhphố trực thuộc trung ương). 

Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân Hát Xoan Phú Thọ tại Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan 

Phú Thọ. 

Đối chiếu tiêu chuẩn xét tặng với những thành tích của cá nhân trong quá 

trình tham gia bảo tồn và truyền dạy Hát Xoan, tôi làm đơn này trân trọng đề 

nghị Hội đồng xét tặng Nghệ nhân Hát Xoan xã/phường/thị trấn…….......................đề 

nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ các cấp xem 

xét, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ cho cá nhân tôi. 

Tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong quá trình làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân và cam kết thực 

hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm quy định tại Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân hát Xoan Phú Thọ. 

      

 ……....., ngày ……. tháng…….. năm 20.... 

          Người làm đơn 

             (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

BẢN KÊ KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ  

XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÁT XOAN PHÚ THỌ 

 
I. Sơ yếu lý lịch 

1. Họ và tên (khai sinh):……………………………..Nam, Nữ:……….. ..............  

2. Tên thường gọi hoặc bí danh:  ................................................................................................ 

3. Ngày, tháng, năm sinh:.......................................Dân tộc:............................... 

4. Nguyên quán:………………………………………………………………… 

5. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………. 

6. Đơn vị công tác: ......................................................Chức vụ:  ............................................... 

7. Địa chỉ liên hệ:................................................................................................. 

8. Điện thoại liên hệ: ............................................................................................ 

II. Tóm tắt thành tích 

Thời gian 

(Từ tháng, năm 

đến tháng, năm…) 

Những đóng góp cho quá trình bảo tồn, 

phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ 

(Nêu rõ quá trình tham gia thực hành, truyền dạy, bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ) 

 

  

  

  

  

III. Khen thưởng 

Kê khai thành tích khen thưởng từ trước đến nay, ghi rõ số Quyết định và kèm theo 

bản sao (có công chứng) các Bằng khen hoặc Giấy chứng nhận, các hình thức khen thưởng 

trong các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn… 

…………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………......................                                                                                                                                                                     

IV. Kỷ luật 

……………………………………………………………………………….…… 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng 

trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và di 

sản văn hóa sau khi được phong tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”. 

Xác nhận của UBND phường (xã) nơi cá 

nhân có hộ khẩu thường trú 

 

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

………., ngày    tháng    năm 20….. 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

     Ảnh 

    4x6 



10 

 

 Mẫu số 03 

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÁT XOAN 
 

Đơn vị: …..(Cấp xét)….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          ………, ngày       tháng     năm 20…. 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ 

 

 
 Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan…………… 

                                      

Căn cứ Quyết định số …../2020/QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm 2020 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ. 

Ngày……tháng……năm…….., Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hát Xoan Phú Thọ.………..(xã, phường, thị trấn hoặc huyện, thị, thành) đã họp 

để xét tặng cho:……..người. 

Trân trọng đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú 

Thọ.……………(huyện, thành, thị hoặc tỉnh Phú Thọ) xem xét, trình cấp có 

thẩm quyền quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ….. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, dấu của đơn vị) 

 

 

 

 

(chức danh) 

Họ và tên 

 

 

 

 



UBND……………… 
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU  

NGHỆ NHÂN HÁT XOAN PHÚ THỌ  

LẦN THỨ…….. - NĂM 20 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          …………., ngày       tháng     năm 20….. 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

Danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ lần thứ .........- năm 20 

(Kèm theo Tờ trình số ...........................................................) 

  

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Dân 

tộc 
Quê quán  

Chỗ ở  

hiện nay 

Thành tích 

(Ghi tóm tắt thành tích của  

cá nhân đề nghị xét tặng) 

Số phiếu đạt Tỷ lệ % 

Nam Nữ 

1          

2          

.....          

 

                                                                                                                                              TM.HỘI ĐỒNG  

                       CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04 



 Mẫu số 05 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÁT XOAN 
 

Đơn vị: …..(Cấp xét)….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

             …………., ngày       tháng     năm 

20….. 
 

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG  

XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÁT XOAN PHÚ THỌ 

 
 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ……….được thành lập 

theo Quyết định số……/……..ngày……..tháng….năm……..của………………… 

 Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào…..ngày….tháng…năm 20…. để xét 

tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ.  

 Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định:……người 

 Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp:………người, gồm: 

 1………………………………………………………………………………... 

 2………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………….… 

 Số thành viên Hội đồng không dự họp:………….người, gồm: 

 1………………………………………………………………………………... 

 2………………………………………………………………………………... 

 (Nêu lý do vắng mặt) 

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có). 

 1………………………………………………………………………………... 

 2………………………………………………………………………………... 

- Thư ký Hội đồng:……………………………………………………………. 

NỘI VIỆC DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

 

1. Hội đồng đã nghe Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng báo cáo về Danh sách đề 

nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân Hát Xoan Phú Thọ……….…….gửi lên; bao gồm: 

Số lượng người đề nghị xét tặng:………..người. 

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng 

trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ. 

(Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng) 

…………………………………………………………………………………                          

…………………………………………………………………………………. 
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           3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 

           - Trưởng ban:…………………………………………………………………. 

           - Uỷ viên:……………………………………………………………………… 

          4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có biên 

bản kiểm phiếu kèm theo). 

            5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

             - Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hát Xoan Phú Thọ, gồm: 

 

STT 
Họ và tên 

(Ông/bà) 
Nơi ở hiện nay 

Chức vụ, đơn vị (nếu 

có) 

Số phiếu 

đạt 

Tỷ lệ 

% 

1      

2      

……      

 

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân Hát Xoan Phú Thọ, gồm:  

 

STT 
Họ và tên 

(Ông/bà) 
Nơi ở hiện nay 

Chức vụ, đơn vị (nếu 

có) 

Số phiếu 

đạt 

Tỷ lệ 

% 

1      

2      

……      

 

 Cuộc họp kết thúc vào hồi…..giờ…..ngày….tháng….năm 201….. 

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÁT XOAN 
 

Đơn vị: …..(Cấp xét)….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
               …………., ngày       tháng     năm 20…. 

BIÊN BẢN 

Kiểm phiếu xét tặng danh hiệu  

Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ lần thứ ....... - năm 20..... 

 

 

1. Hội đồng xét tặng Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ xã (huyện, 

tỉnh)................... đã bầu các ông (bà) sau đây vào Ban kiểm phiếu: 

- Trưởng 

ban:..................................................................................................... - Các Uỷ 

viên:    

1...........................................................................................................

.... 

2...........................................................................................................

.... 

2. Tổng số các thành viên Hội đồng có:.........thành viên (theo Quyết định 

số.....ngày.... tháng...năm 20..... của.....................) 

Hội đồng đã họp ngày......tháng...... năm 20...... để bỏ phiếu tín  nhiệm 

danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ lần thứ......... - năm 20...... 

a/ Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu:..... thành viên, gồm: 

b/ Số thành viên Hội đồng vắng mặt: .......thành viên, gồm: 

1...........................................................................................................

.... 

2...........................................................................................................

.... 

c/ Số phiếu đánh giá:                                                                     

- Số phiếu phát ra: .....................phiếu 

- Số phiếu thu về: .....................phiếu 

- Số phiếu hợp lệ: .....................phiếu 

- Số phiếu không hợp lệ:............phiếu 

3. Kết quả kiểm phiếu: Ghi kết quả kiểm phiếu từ cao xuống thấp. 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân tộc 

 

 

Nơi ở hiện 

nay 

Chức vụ, 

đơn vị  

(nếu có) 
 

Số phiếu tín  

nhiệm trên 

tổng số 

thành viên 

Hội đồng 

Tỷ lệ % 

Nam Nữ 

1         

Mẫu số 06 
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2         

...         

....         

 

 

4. Căn cứ kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề nghị Hội đồng xét tặng danh 

hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ cấp trên xem xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Hát Xoan Phú Thọ, gồm: 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân tộc 

 

 

Chỗ ở 

hiện nay 

 

Chức vụ, 

đơn vị  

(nếu có) 
 

Số phiếu tín  

nhiệm trên 

tổng số 

thành viên 

Hội đồng 

Tỷ lệ % 

Nam Nữ 

1         

2         

....         

....         

 

Biên bản kiểm phiếu được làm vào hồi.....giờ.....ngày......tháng......năm 

20..... 

 

                                                                      BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên từng người) 
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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

DANH HIỆU NGHỆ NHÂN HÁT XOAN 

Đơn vị: …………(Cấp xét) 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               ………, ngày       tháng      năm 20…. 
 

 

PHIẾU BẦU 
Về việc xét tặng danh hiệu  

Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ lần thứ…….. - năm 20…… 

(Nhất trí hay không nhất trí, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô tương 

ứng) 

 
 

 

 

S 

TT 
Họ và tên Nơi ở hiện nay 

Ý kiến thành viên Hội đồng 

Đồng ý Không đồng ý 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

     

 Thành viên Hội đồng 
                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Mẫu số 07 
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UBND HUYỆN, XÃ ..................... 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        …………., ngày       tháng     năm 20…… 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN............................ 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thi đua- Khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Di sản văn hóa;  

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số……../QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành “Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan 

Phú Thọ”; 

Xét đề nghị của................................................................................................., 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan       Phú Thọ, 

gồm các ông (bà) có tên sau: 

Chủ tịch:............................................................................................................ 

Phó Chủ tịch:..................................................................................................... 

Các Uỷ viên:...................................................................................................... 

Điều 2. 

1. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ…..............có trách 

nhiệm xét, chọn nghệ nhân theo quy định tại Quy chế  xét tặng danh hiêu Nghệ nhân Hát 

Xoan Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định …./QĐ-UBND, để đề nghị Hội đồng cấp trên 

xét, tặng danh hiệu Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ cho các nghệ nhân. 

2. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng..................... và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thực hiện./. 

 

Nơi nhận                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 3;                                                                                 CHỦ TỊCH  

- CVP, PVP;                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
- Lưu: VT.............    

 

                                                                 

Mẫu số 08 


