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KẾ HOẠCH 

 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”  

tỉnh Ninh Bình lần thứ 10 

  

Căn cứ 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” (sau đây 

gọi tắt là Nghị định 89/2014/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP (sau 

đây gọi tắt là Nghị định 40/2021/NĐ-CP); 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 

hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” tỉnh Ninh Bình 

lần thứ 10. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ 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 để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10. 

- Việc xét tặng phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ 

tục được quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, Nghị định số 40/2021/NĐ-

CP và Hướng dẫn số 1692/BVHTTDL-TĐKT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, 

“Nghệ sĩ Ưu tú”.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG 

1. Đối tượng, phạm vi xét tặng 

Công dân là người Việt Nam hiện đang hoạt động nghệ thuật tại các đơn 

vị nghệ thuật của tỉnh; cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do có hộ khẩu thường trú 

tại tỉnh Ninh Bình, bao gồm: 

- Diễn viên: hát, múa, nhạc, sân khấu, điện ảnh, truyền hình thuộc các lĩnh 

vực Tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca, kịch nói, kịch hình thể, nhạc kịch, nhạc 

vũ kịch, xiếc, múa rối, hát, múa, ngâm thơ, điện ảnh, truyền hình; 

- Đạo diễn tác phẩm thuộc lĩnh vực: Tuồng; chèo; cải lương; kịch dân ca; 

kịch nói; kịch hình thể; nhạc kịch; kịch múa; nhạc vũ kịch; xiếc; múa rối; chương 
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trình nghệ thuật tổng hợp ca múa nhạc; điện ảnh và truyền hình (các thể loại phim 

truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình), sân khấu truyền thanh, truyền hình; 

- Người làm âm thanh trong tác phẩm điện ảnh, truyền hình và sân khấu; 

người làm ánh sáng sân khấu và chương trình nghệ thuật tổng hợp; 

- Biên đạo múa; chỉ huy dàn nhạc; chỉ huy hợp xướng; chỉ huy giao 

hưởng nhạc vũ kịch; chỉ đạo nghệ thuật; 

- Quay phim điện ảnh và truyền hình các thể loại: Phim truyện, phim tài 

liệu, phim khoa học, phim hoạt hình; 

- Họa sỹ: Tạo hình con rối; động tác phim hoạt hình; thiết kế trang trí sân 

khấu; hóa trang, phục trang sân khấu, điện ảnh, truyền hình; 

- Phát thanh viên phát thanh, truyền hình hoạt động trong lĩnh vực văn 

hóa nghệ thuật. 

Các cá nhân thuộc các đối tượng trên do yêu cầu và nhiệm vụ được điều 

động làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật đủ 

tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 89/2014/NĐ-CP và Nghị định 40/2021/NĐ-

CP thì được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”.  

2. Tiêu chuẩn xét tặng 

2.1. Danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” 

Danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” được xét tặng cho cá nhân đảm bảo đủ các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội 

quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương; 

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với 

nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho ngành, nghề nghệ thuật; có 

uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; 

c) Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng 

dồn từ 20 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa, thời gian 

hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên; 

d) Đã được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” và sau đó đạt một trong các 

tiêu chí sau: 

- Có ít nhất 02 giải Vàng Quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá nhân).  

- Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá 

nhân).  

Các giải Vàng trong nước hoặc quốc tế của cá nhân hoặc của bộ phim, 

chương trình, vở diễn, tiết mục được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo 

quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP. 

- Có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng 

theo quy định nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp 



3 

 

đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong các trường hợp 

cụ thể sau: 

+ Nghệ sĩ là người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi, 

có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật; 

+ Nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị 

lớn của địa phương và đất nước; 

+ Nghệ sĩ là giảng viên các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên 

nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đạt các giải thưởng cao tại các 

cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế. 

2.2. Danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” 

Danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” được xét tặng cho cá nhân đảm bảo đủ các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội 

quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương; 

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với 

nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc; có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp 

và nhân dân mến mộ; 

c) Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng 

dồn từ 15 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa, thời gian 

hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 10 năm trở lên; 

d) Đạt một trong các tiêu chí sau: 

- Có ít nhất 02 Giải Vàng quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá nhân). 

- Có ít nhất 01 giải Vàng quốc gia và 02 giải Bạc quốc gia (trong đó có 01 

giải Vàng là của cá nhân).  

- Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá 

nhân); 

Các giải Vàng trong nước hoặc quốc tế của cá nhân hoặc của bộ phim, 

chương trình, vở diễn, tiết mục được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo 

quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP. Tỷ lệ 

quy đổi các giải Bạc trong nước và quốc tế của cá nhân hoặc của bộ phim, 

chương trình, vở diễn, tiết mục sang giải Bạc quốc gia được tính như tỷ lệ quy 

đổi của giải Vàng. 

- Có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng 

theo quy định nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp 

đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong các trường hợp 

cụ thể sau: 

+ Nghệ sĩ là người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi, 

có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật; 
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+ Nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị 

lớn của địa phương và đất nước; 

+ Nghệ sĩ là giảng viên các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên 

nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đạt các giải thưởng cao tại các 

cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế. 

III. THỦ TỤC XÉT TẶNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng 

 Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ 

Ưu tú” (02 bộ) gồm: 

- Bản kê khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, 

“Nghệ sĩ Ưu tú” (theo Mẫu số 1a và Mẫu số 1b quy định tại Nghị định 

89/2014/NĐ-CP). 

- Bản sao có chứng thực các Quyết định tặng Giải Vàng, Giải Bạc quốc gia. 

- Bản xác nhận của cơ quan tổ chức cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp về sự tham gia của cá nhân trong các tác phẩm nghệ thuật 

đạt giải Vàng hoặc Bạc dùng để quy đổi khi tính thành tích cho cá nhân tham gia 

(nếu có). 

- Bản sao các Quyết định về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

(nếu có). 

2. Hội đồng xét tặng các cấp tại tỉnh 

2.1. Hội đồng cấp cơ sở 

- Đối với đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp: Hội đồng cấp cơ sở do người 

đứng đầu đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập để xem xét hồ sơ đề nghị 

xét tặng của cá nhân thuộc đơn vị mình. 

- Đối với các cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do: Hội đồng cấp cơ sở do 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành lập để xét hồ sơ đối với các cá nhân 

hoạt động nghệ thuật tự do. 

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 chậm nhất 16h30, ngày 

20/6/2021. 

- Tổ chức họp Hội đồng và đăng công khai kết quả xét hồ sơ trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian 05 ngày làm việc. 

- Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ về Hội đồng cấp tỉnh (qua Sở Văn hóa và 

Thể thao) trước 16h30 ngày 01/7/2021. 

2.2. Hội đồng cấp tỉnh 

- Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập theo đề xuất của 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.  

- Hội đồng cấp tỉnh kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” trước 16h30 ngày 01/7/2021; 
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- Đăng tải công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân 

dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh trong 

thời gian 07 ngày làm việc; 

- Thẩm định, xem xét hồ sơ đề nghị xét tặng; 

- Tổ chức họp Hội đồng xét tặng cấp tỉnh trước ngày 05/8/2021; 

- Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng (nếu có) 

trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả; 

- Hội đồng báo cáo UBND tỉnh kết quả xét chọn.  

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước chậm nhất 

ngày 05/9/2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa và Thể thao 

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh, chủ trì, hướng dẫn các 

đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch. 

- Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP và Kế hoạch xét tặng của tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng cấp cơ sở và các cá nhân hoạt động nghệ 

thuật tự do. Thẩm định, kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội 

đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” tỉnh Ninh Bình 

lần thứ 10. 

- Tham mưu tổ chức các phiên họp của Hội đồng; chuẩn bị tài liệu cho các 

phiên họp Hội đồng. 

- Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng (nếu có). 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh đăng tải danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, 

“Nghệ sĩ Ưu tú” trong thời gian 07 ngày làm việc. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

thành lập Hội đồng cấp tỉnh, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng, xử lý giải 

quyết các kiến nghị (nếu có) và các nội dung liên quan khác đảm bảo nội dung 

yêu cầu và tiến độ đề ra. 

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” theo đề nghị của Sở Văn hóa và 

Thể thao. 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết 

quả xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh. 
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3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP và Kế hoạch xét tặng của tỉnh. 

- Đăng tải danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, 

“Nghệ sĩ Ưu tú” trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh theo đề nghị 

của Sở Văn hóa và Thể thao. 

4. Sở Nội vụ 

Tham mưu cho Hội đồng về lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thi đua 

khen thưởng liên quan đến đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, 

“Nghệ sĩ Ưu tú” và tiền thưởng cho các Nghệ sĩ sau khi có Quyết định phong tặng 

của Chủ tịch nước. 

5. Sở Tài chính 

Thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định kinh phí tổ chức xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” theo quy định hiện hành. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức xét tặng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, thực hiện theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, 

“Nghệ sĩ Ưu tú” tỉnh Ninh Bình lần thứ 10. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, 

ban, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình; 

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6,5,7. 
      TN_VP6_12.KH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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