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                   Kính gửi:  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 

- Nhà hát Chèo Hưng Yên; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố. 
 

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

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” (gọi tắt là Nghị 

định số 89); 

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 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của 

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

(gọi tắt là Nghị định số 40); 

Căn cứ Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 

lần thứ 10 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-BVHTTDL ngày 

25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);   

Căn cứ Hướng dẫn số 1692/BVHTTDL-TĐKT ngày 26/5/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10;   

Để công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần 

thứ 10 đạt kết quả tốt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Nhà hát chèo Hưng Yên, 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố: 

1. Phổ biến, giới thiệu Nghị định số 89, Nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 89 về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 thuộc địa bàn, cơ quan, đơn vị mình quản lý để các cá 

nhân đủ điều kiện đăng ký xét tặng;  

2. Căn cứ Điều 14, Nghị định số 89, thành lập Hội đồng cấp cơ sở để đánh 

giá, xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú”; 

3. Hoàn thiện hồ sơ các cá nhân đủ điều kiện xét tặng “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” gửi Hội đồng cấp tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh) chậm nhất ngày 15/7/2021. 



Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

đơn vị liên hệ trực tiếp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên để được 

hướng dẫn cụ thể. 

(Kính gửi kèm theo Hướng dẫn số 1692/BVHTTDL-TĐKT ngày 26/5/2021 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Văn phòng Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: QLVHGĐ, VT. 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 
 
 

 

Đào Mạnh Huân 
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