
Triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu 

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

 

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

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

dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10. Theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban 

hành Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” 

lần thứ 10 gửi Đoàn nghệ thuật và các đơn vị liên quan; cơ quan tuyên truyền trên 

địa bàn tỉnh để kịp thời tuyên tuyền, phổ biến đến các cá nhân là đối tượng được 

xét tặng danh hiệu được biết và tham gia gửi hồ sơ đề nghị xét tặng. 

Công tác xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 

nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sỹ có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi 

trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc tiêu biểu cho loại hình, ngành, nghề nghệ thuật 

đẻ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sỹ 

nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10. 

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 tại 

các cấp hội đồng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục quy định 

tại Nghị định số 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ 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 

89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, 

“Nghệ sỹ ưu tú”; 

Việc hoàn thiện hồ sơ và kết thúc thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 chậm nhất là ngày 25/6/2021. 

Hội đồng cấp cơ sở (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp từ 01/7-

5/7/2021 và công khai kết quả xét tặng trong thời gian 5 ngày làm việc. Hội đồng 

cấp tỉnh họp xét tặng từ ngày 10/8-14/8/2021 và công khai kết quả xét tặng trong 

thời gian 7 ngày làm việc.  Hội đồng cấp tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp bộ chậm nhất ngày 05/9/2021. Dự 

kiến, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ triển khai công tác xét tặng vào cuối tháng 11 và 

hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ 

ưu tú” lần thứ 10 vào cuối tháng 12 năm 2021. 

Lương Thị Vân Anh 

Văn phòng Sở 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”,  

“Nghệ sỹ ưu tú’ lần thứ 10 năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”;  

Căn cứ 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 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về 

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

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

thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân 

dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 với những nội dung 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xét chọn, tôn vinh những nghệ sỹ có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến 

nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc tiêu biểu cho loại hình, ngành, nghề 

nghệ thuật đẻ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu 

“Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 

tại các cấp hội đồng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục quy 

định tại Nghị định số 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định 

về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ 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 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”; 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân 

dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng của 

tỉnh, huyện; trên hệ thống đài tuyền thanh của các xã, phường, thị trấn để các cá 

nhân là đối tượng được xét tặng danh hiệu được biết và tham gia gửi hồ sơ đề 

nghị xét tặng 

2. Một số nội dung quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, 

“Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 bao gồm:  



2 

 

 

 

- Công tác xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần 

thứ 10 thực hiện theo quy định tại Công văn số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 

06/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hợp nhất 02 văn bản: Nghị định 

số 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ 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 

89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014; Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 

25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10. 

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, được quy định tại 

Điều 8 Văn bản hợp nhất số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021. 

- Tiêu chuẩn xét tặng“Nghệ sỹ ưu tú” được quy định tại Điều 9 Văn bản 

hợp nhất số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021. 

- Hồ sơ xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” được quy 

định tại Điều 13 Văn bản hợp nhất số 1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/2021. 

2. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng 

+ Hội đồng cấp cơ sở (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) kết thúc nhận hồ 

sơ đề nghị xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 

chậm nhất là ngày 25/6/2021 

+ Hội đồng cấp cơ sở (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp từ 

01/7-5/7/2021 

+ Hội đồng cấp cơ sở (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công khai kết quả 

xét tặng trong thời gian 5 ngày làm việc 

+ Hội đồng cấp tỉnh họp xét tặng từ ngày 10/8-14/8/2021 

+ Hội đồng cấp tỉnh đăng tải kết công khai kết quả xét trong thời gian 7 

ngày làm việc 

+ Hội đồng cấp tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

+ Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ so lên hội đồng chuyên ngành cấp bộ chậm nhất 

ngày 05/9/2021.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, 

“Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 (gọi tắt là hội đồng cấp Sở) 

- Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh tuyên truyền Nghị định số 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ 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 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014; Quyết định số 

1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu 
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tú” lần thứ 10 cho các cá nhân là đối tượng được xét tặng danh hiệu được biết và 

tham gia gửi hồ sơ đề nghị xét tặng. 

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” đối với các trường hợp là công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Sở, nghệ sỹ thuộc các tổ chưc hội, các đơn vị nghệ 

thuật ngoài công lập và nghệ sỹ tự do.  

- Tổ chức phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở. Niêm yết công khai danh sách 

nộp hồ sơ và danh sách các trường hợp được Hội đồng cấp cơ sở thống nhất đề 

xuất hội đồng cấp tỉnh xem xét theo quy định.  

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

dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 tại hội đồng cấp cơ sở (nếu có) 

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

- Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng cấp 

tỉnh xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 

- Tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

phục vụ công tác xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần 

thứ 10 cấp tỉnh.  

- Tham mưu Hội đồng cấp tỉnh trả lời đơn, thư liên quan công tác xét tặng 

danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 (nếu có) 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định 

2. Thành lập Hội đồng cấp tỉnh và Tổ thư ký Hội đồng cấp tỉnh 

2.1. Số lượng, thành phần Hội đồng cấp tỉnh 

Theo khoản 2, Điều 15 Nghị định số 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của 

Chính phủ và khoản 11, Điều 1 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 

của Chính phủ quy định: Hội đồng cấp tỉnh có từ 09-11 thành viên, thành phần 

cụ thể như sau:  

- Chủ tịch Hội đồng: Phó chủ tịch UBND tỉnh 

- Các phó chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Thành viên Hội đồng bao gồm: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh; Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật tỉnh; Trưởng đoàn nghệ 

thuật tỉnh; Nghệ sỹ ưu tú của tỉnh.  

2.2. Nguyên tắc làm việc và nhiệm vụ của Hội đồng 

a. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

Theo Điều 12 Nghị định số 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính 

phủ và khoản 5, Điều 1 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính 

phủ quy định 

- Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% thành viên Hội đồng, 
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trong đó Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội 

đồng ủy quyền 

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu  “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” 

đủ điện kiện gửi cơ quan thường trực Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước khi 

đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp. 

b. Nhiệm vụ của Hội đồng 

Theo khoản 3, Điều 15 Nghị định số 89/20214/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của 

Chính phủ và khoản 12, Điều 1 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 

của Chính phủ quy định: 

- Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” do Hộ đồng cấp cơ sở trình theo quy định 

- Đăng công khai danh sách đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, 

“Nghệ sỹ ưu tú” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý: Công 

thông tin điện tử tỉnh, Báo ngành, địa phương trong thời gian 07 ngày làm việc, 

kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở.  

- Tiếp nhận 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 đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ 

sỹ ưu tú” đạt từ 80% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại 

cuộc họp gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước 

theo thời gian quy định 

- Hội đồng sử dụng con dấu của UBND tỉnh 

3. Tổ thư ký Hội đồng do Chủ tịch Hội động thành lập 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân 

dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- cơ quan 

thường trực Hội đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cá nhân là 

nghệ sỹ đang sinh hoạt và hành nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Vụ TĐKT, Bộ VHTTDL;  

-UBND tỉnh;  

- Đoàn NT tỉnh; 

- Phòng QLVH&GĐ; 

- Trung tâm VH&CP; 

- Lưu: VT, TH. 

         GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

        Nguyễn Đắc Thủy 
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