
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH XÉT TẶNG DANH 

HIỆU “NGHỆ SỸ ƯU TÚ” LẦN THỨ 10 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Số:            /HĐXT Lạng Sơn, ngày         tháng        năm 2021 

V/v Đề nghị đăng tải danh sách xét tặng danh hiệu 

Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Kính gửi:  - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

                                        - Báo Lạng Sơn; 

                                        - Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. 

 

Căn cứ 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”; 

Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của 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;Kế hoạch số 71/KH-SVHTTDL ngày 

16/6/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; 

Căn cứ các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10, Cơ 

quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” trân trọng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh phối hợp thực hiện đăng tải, đưa tin công khai 

danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 trên trang 

Cổng Thông tin điện tử và trên hệ thống báo, đài do đơn vị quản lý từ ngày 13/8 - 

19/8/2021 để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên 

địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo). 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của cơ quan, đơn vị./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; (P/h) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; (T/h) 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Nguyễn Phúc Hà 

 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ ƯU TÚ  

LẦN THỨ 10 TỈNH LẠNG SƠN 

 

STT Họ và tên  
 

Chức vụ, nơi công tác 

1 Ông Đinh Quang Trung Nguyên diễn viên nhạc (Nhạc công) Đoàn Nghệ thuật 

tỉnh; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

2 Bà Hoàng Hồng Gấm Diễn viên múa, Đội phó đội múa Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh 

3 Bà Nguyễn Thị Loan Nguyên Diễn viên hát Đoàn ca múa dân gian Việt Bắc, 

nguyên giáo viên Trường Trung học VHNT Việt Bắc 

4 Bà Hoàng Hồng Minh 
Nguyên Diễn viên hát đoàn Nghệ thuật tỉnh, nguyên 

Trưởng khoa Nghệ thuật Trường Trung cấp VHNT 

tỉnh Lạng Sơn 

Danh sách gồm: 04 cá nhân./. 
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