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THÔNG BÁO 
Kết quả đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 
của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;  

Căn cứ Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ 

sĩ ưu tú” tỉnh Lào Cai ngày 28/7/2021 về việc xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng 
danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”; 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Lào Cai 
thông báo kết quả xem xét, đánh giá hồ sơ như sau: 

I. Hồ sơ:   

- Tổng số hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” gồm: 04 hồ sơ, lĩnh 
vực Múa. 

II. Kết quả: 

Hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ công tác Số phiếu 

đồng ý 
Tỷ lệ % 

1 Ông Nguyễn Việt Phong 
Trưởng đoàn Nghệ thuật Dân tộc 

tỉnh Lào Cai 
8/8 100% 

2 Ông Nguyễn Xuân Hạnh 
Đội trưởng Đội múa Đoàn Nghệ 

thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai 
8/8 100% 



3 Bà Chu Thị Ngọc Quỳnh 
Viên chức Đoàn Nghệ thuật Dân 

tộc tỉnh Lào Cai 
8/8 100% 

4 Bà Lê Thị Minh Duyên 
Viên chức Đoàn Nghệ thuật dân 

tộc tỉnh Lào Cai 
8/8 100% 

III. Thông báo được đăng tải công khai trên các trang thông tin điện tử, báo 

điện tử: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; trang báo điện tử baolaocai.vn; Cổng 

thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

IV. Trong thời gian 20 ngày (từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 26/8/2021) Hội 

đồng cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận, xử lý các kiến nghị đối với Thông báo kết quả xem 

xét, đánh giá hồ sơ.  

Thông tin kiến nghị gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường 

trực Hội đồng cấp tỉnh), tầng 5, khối IV, Phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, SĐT: 

0214.3840285. 

Nơi nhận:   

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo Lào Cai; 
- Sở VHTTDL;                                                                        
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 
                           Hà Văn Thắng 
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