
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND      Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

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

tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba - năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 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; 

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 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 - năm 2021;  

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về tổ 

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

vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba - năm 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số               

68/TTr-SVHTTDL ngày 25/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ ba - năm 2021 (gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành phần sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa: Chủ tịch Hội đồng; 

2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng; 

3. Mời Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ủy viên; 

4. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Ủy viên; 

5. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ủy viên; 

6. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Ủy viên;  
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7. Phó Giám đốc Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh: Ủy viên;  

8. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội  vụ: Uỷ viên;  
9. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Uỷ viên; 

10. Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh: Ủy viên; 

11. Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh: Ủy viên. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng 

- Nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của Hội đồng được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP; tham mưu, giúp 

UBND tỉnh tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 

tú” theo các quy định hiện hành. 

 - Văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký sử dụng con dấu của UBND tỉnh.  

Văn bản do Phó Chủ tịch Hội đồng ký sử dụng con dấu của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị có thành phần tham gia Hội đồng và các thành viên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (B/C); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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