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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 10 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy 
định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú”; 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”;  

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

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng 
danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10;  

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

số 90/TTr-SVHTTDL ngày 23/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 

10 gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân 

tỉnh - Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Phó Chủ tịch Thường trực Hôị đồng. 

3. Mời ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 

Thành viên. 

4. Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -

Thành viên. 

5. Bà Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - 

Thành viên.  

6. Bà Vũ Kiều Oanh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - 

Thành viên. 
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7. Bà Trần Trịnh Diệu Hằng, Phó Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn - Thành 

viên. 

8. Ông La Ngọc Nhung, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - Thành 

viên.  

9. Mời Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Thu Hương, nguyên Trưởng đoàn Nghệ 

thuật Ca, Múa, Kịch tỉnh - Thành viên.  

Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm một số chuyên gia, nhà nghiên cứu có 

uy tín, am hiểu về văn hóa, nghệ thuật, các cá nhân đã được phong tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, các tổ chức, đoàn thể liên quan tham 

dự cuộc họp của Hội đồng tùy theo quy mô, tính chất của đợt xét tặng danh hiệu. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng  

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ ưu tú” lần thứ 10 theo Nghị định số 89/2014/NÐ-CP, Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP, Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL và các văn bản pháp luật 

liên quan theo quy định.  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng 

cấp tỉnh. Các văn bản thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn 

của Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan 

thường trực của Hội đồng. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh; các phòng: 

   KGVX,THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Hồ Tiến Thiệu 
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