
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:        /TB-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 9 tháng  7 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tham gia ý kiến vào danh sách kết quả xét chọn  

 “Nghệ sĩ nhân dân” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
____________________________________ 

 

 
 

                               Kính gửi:  

- Báo Hưng Yên; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên. 
    

 

 

Thực hiện 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).   

Ngày 09/7/2021, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng. 

Để đảm bảo việc xét tặng danh hiệu đúng quy định, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trân trọng đề nghị Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng 

Yên thông báo, đăng tải danh sách bổ sung kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân” năm 2021 cho trường hợp sau:  
 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 
QUÊ QUÁN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 Nguyễn Xuân Sanh 1959 

Số 186 Nguyễn Huệ, phường 

Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Diễn viên, chỉ đạo 

nghệ thuật Nhà hát 

Chèo Hưng Yên đã 

nghỉ hưu 
 

Yêu cầu Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải Danh sách 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở 05 ngày làm việc theo quy định, kể từ ngày 

09/7/2021.                           

 Các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia ý kiến vào danh sách đề nghị 

xét tặng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/7/2021. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐXT NSND, NSƯT; 

-Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 
Đào Mạnh Huân 
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