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V/v xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

ưu tú” lần thứ 10, tỉnh Thanh 

Hóa. 

 

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

                                     

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 3336/SVHTTDL-NVVH ngày 

31/8/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng danh hiệu 

"Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem 

xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng xét tặng 

“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Đồng ý với báo cáo và đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 

Văn bản số 3336/SVHTTDL-NVVH ngày 31/8/2021: Bổ sung thêm 04 cá nhân 

có đủ điều kiện về tiêu chuẩn, tiêu chí đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, gồm: 

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh, Phó Trưởng Đoàn Kịch nói, Nhà hát Ca 

múa kịch Lam Sơn. 

- Ông Nguyễn Ngọc Giai, Đội trưởng Đội ca, Nhà hát Ca múa kịch Lam 

Sơn. 

- Ông Vũ Văn Thiềng, Phó Đoàn Dân ca dân vũ, Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống. 

- Ông Nguyễn Quang Trung, Cán bộ Phòng kế hoạch Nghiệp vụ, Nhà hát 

Ca múa kịch Lam Sơn. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực của Hội đồng, 

chịu trách nhiệm về kết quả rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí xét tặng danh hiệu "Nghệ 

sĩ ưu tú" đối với các ông/bà nêu trên; đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành 

của pháp luật để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, tỉnh Thanh Hóa theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 
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