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KẾ HOẠCH
Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

tỉnh Hải Dương lần thứ 10

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
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” tỉnh Hải Dương lần thứ 10.

2. Yêu cầu
- Đảm bảo hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng các cấp tỉnh Hải Dương 

đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục theo quy định tại Nghị định 
89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” (sau đây viết tắt là Nghị định số 89/2014/NĐ-CP) và 
Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ Quy định về xét 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú” (sau đây viết tắt là Nghị định 
số 40/2021/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch; hoàn thiện và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng lên Hội đồng cấp Nhà nước theo 
quy định.

- Việc tổ chức xét tặng đảm bảo đúng tiến độ và thời gian dự kiến theo Kế 
hoạch này.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Hội đồng cấp cơ sở
- Hội đồng cấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập để xem xét, đánh 

giá, xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu 
tú” lần thứ 10 theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, Nghị định số 
40/2021/NĐ-CP và các hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hội đồng cấp cơ sở công khai kết quả xét tặng trong thời gian 05 ngày 
làm việc.

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đến Hội đồng cấp tỉnh: Chậm nhất 
là ngày 15/7/2021 (tính theo dấu bưu điện).
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2. Hội đồng cấp tỉnh
- Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập để xét hồ 

sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hải 
Dương lần thứ 10 do các Hội đồng cấp cơ sở trình theo quy định.

- Hội đồng cấp tỉnh đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hải Dương lần thứ 10 trên Cổng thông 
tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Trang tin điện tử Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày 15/7/2021.

- Thời gian Hội đồng cấp tỉnh tổ chức họp: Từ ngày 20 - 27/8/2021.
- Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước: Chậm 

nhất ngày 05/9/2021.
3. Tiến độ thực hiện
- Từ ngày 14 - 15/7/2021: Hội đồng cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng 

cấp cơ sở.
- Từ ngày 15 - 23/7/2021: Đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú” của Hội đồng cơ sở trên phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh.

- Từ ngày 23/7/2021- 11/8/2021: Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị (nếu có).
- Từ ngày 20 - 27/8/2021: Hội đồng cấp tỉnh tổ chức họp xét duyệt, thống 

nhất, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị nghệ thuật cơ sở
- Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; 

Nghị định số 40/2021/NĐ-CP; Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 
25/5/2021 của Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 và Văn bản hướng dẫn số 
1692/BVHTTDL-TĐKT ngày 26/5/2021 của Bộ VHTTDL v/v xét tặng danh 
hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 đến các cá nhân là đối 
tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và văn bản 
hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
       - Tổ chức xét tặng Hội đồng cấp cơ sở và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp 
tỉnh theo quy định.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.
- Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; 

Nghị định số 40/2021/NĐ-CP; Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 
25/5/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng 
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danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 và Hướng dẫn số 
1692/BVHTTDL-TĐKT ngày 26/5/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 đến 
các cá nhân là đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ 
ưu tú”.

- Tham mưu, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng cấp 
tỉnh có từ 09 - 11 thành viên theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 
40/2021/NĐ-CP.

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh (có mặt ít nhất 90% thành viên 
Hội đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP).

- Thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh; tiếp nhận hồ sơ, kết quả 
xét chọn do Hội đồng cấp cơ sở trình; chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục 
vụ hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các 
thành viên của Hội đồng cấp tỉnh.

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú”  tại Hội đồng cấp tỉnh.

- Xây dựng các văn bản, chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu liên quan đến công tác 
xét tặng theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 
40/2021/NĐ-CP.

- Lập dự trù kinh phí, thanh quyết toán kinh phí cho các hoạt động xét tặng 
danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú” của Hội đồng cấp tỉnh.

- Trả lời đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp tỉnh (nếu có).

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen 

thưởng các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 
tú” lần thứ 10 sau khi có quyết định của Chủ tịch nước.

3. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng thông tin 
điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Đăng tải thông tin liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hải Dương lần thứ 10 theo quy định tại Nghị định 
số 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP.

- Ghi hình, phát sóng, đưa tin về các hoạt động của Hội đồng xét tặng danh 
hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,  “Nghệ sĩ ưu tú” cấp tỉnh.

- Tuyên truyền về các nghệ sỹ của tỉnh Hải Dương được tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 sau khi có quyết định của Chủ 
tịch nước.
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- Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch có trách nhiệm đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng danh 
hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trong thời gian 7 ngày làm 
việc theo quy định.

4. Kinh phí
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng (cấp cơ sở) ở đơn vị nào thì trích từ 

kinh phí hoạt động của đơn vị đó.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh được trích từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hải Dương lần thứ 10; đề nghị các sở, ban, ngành, 
Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và cá nhân 
có liên quan căn cứ kế hoạch, chủ động tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, 
các cơ quan, đơn vị liên hệ với Thường trực Hội đồng (Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch) để được hướng dẫn và giải đáp./.

 Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các thành viên Hội đồng cấp tỉnh;
- Sở VHTTDL;
- Hội VNHT tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Hải Dương;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử Sở VHTTDL;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KGVX, H.(20).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng
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