
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2020 

V/v họp Hội đồng 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 3599/TTr-SVHTTDL ngày 21/10/2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bố trí lịch họp Hội đồng 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. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, Chủ tịch Hội đồng 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 có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Hội đồng) 

chuẩn bị chu đáo các nội dung cho phiên họp của Hội đồng; đồng thời, ủy quyền 

cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì 

phiên họp xem xét, đánh giá hồ sơ 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; hướng dẫn các cá nhân thực hiện các trình tự, thủ tục và hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền (để B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

 

Đinh Quang Hưng  
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