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- Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - tỉnh Ninh Bình năm 2021. 

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, Sở Văn hóa và 

Thể thao đề nghị: 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 62/2014/NĐ - CP của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể và Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 21/02/2020 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba- tỉnh Ninh Bình năm 2021 

tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

2. Văn phòng Sở 

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch: theo dõi, đôn đốc các đơn 

vị liên quan thực hiện các bước trong kế hoạch theo đúng quy trình, quy định về 

thủ tục, thời gian. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét 

tặng cấp tỉnh; xây dựng quy chế hoạt đồng của Hội đồng cấp tỉnh.  

- Phối hợp với Phòng quản lý Di sản Văn hóa, Phòng quản lý Văn hóa: 

+ Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét tặng, hướng dẫn các 

nghệ nhân hoàn thiện hồ sơ  

+ Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về từng cá nhân đề nghị xét tặng; xử 

lý các đề nghị, khiếu nại (nếu có) liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tại Hội đồng cấp tỉnh  

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đăng tải danh sách 

các nghệ nhân đề nghị xét tặng và kết quả xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh. 

- Phối hợp với Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ. 



- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

thể cho các nghệ nhân được chủ tịch nước trao tặng. 

3. Phòng quản lý di sản Văn hóa 

- Chủ trì trong công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ, hướng dẫn các nghệ nhân 

hoàn thiện hồ sơ, tóm tắt thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng. 

- Phối hợp với Phòng quản lý Văn hóa, Văn phòng Sở: 

+ Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về từng cá nhân đề nghị xét tặng; xử 

lý các đề nghị, khiếu nại (nếu có) liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tại Hội đồng cấp tỉnh. 

- Phối hợp với Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng 

4. Phòng quản lý văn hóa 

Phối hợp với Phòng quản lý di sản văn hóa, Văn phòng Sở: 

+ Kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, hướng dẫn các nghệ nhân 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng.  

+ Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về từng cá nhân đề nghị xét tặng; xử 

lý các đề nghị, khiếu nại (nếu có) liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân ưu tú” tại Hội đồng cấp tỉnh. 

5. Phòng Kế hoạch Tài chính  

- Tham mưu lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trình UBND tỉnh bố trí kinh 

phí cho hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh, tiền thưởng kèm theo danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị 

định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ và các chi phí khác liên quan 

theo quy định hiện hành. 

6. Phòng văn hóa Thông tin các huyện, thành phố 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 62/2014/NĐ - CP của Chính phủ và 

Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể lần thứ Ba - tỉnh Ninh Bình năm 2021 đến các tầng lớp nhân trên địa 

bàn. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân trên địa bàn đủ điều kiện xét tặng “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lập hồ 

sơ đề nghị xét tặng. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng 

đảm bảo đủ các điều kiện quy định  

+ Lưu ý:  

Hướng dẫn các nghệ nhân kê khai cụ thể về quá trình thực hành di sản (có các 

mốc thời gian cụ thể trong quá trình thực hành, thời gian bắt đầu truyền dạy học trò). 

Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại Nghị định 62/2014/NĐ – CP. 



Về số lượng học trò: Chỉ tính các học trò được nghệ nhân trực tiếp truyền dạy 

và các học trò đó cũng đang thực hành loại hình di sản văn hóa phi vật thể được 

truyền dạy.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư 

nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú. 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa 

Thông tin các huyện, thành phố bám sát Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 

21/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình, triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, 

thời gian quy định./.  

(Gửi kèm Kế hoạch số 21/KH – UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
          Nguyễn Mạnh Cường 
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