
UBND HUYỆN TAM ĐẢO 

PHÒNG VĂN HÓA & TT 

 

Số:         /VHTT 
V/v xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ 

 nhân dân”, “nghệ sỹ ưu tú” lần  

thứ 10 năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Đảo, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 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; 

 Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về 
xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân”, “nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Vĩnh Phúc  
năm 2021; 

 Để triển khai việc xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân”, “nghệ sỹ ưu tú” 
theo quy định. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông 
tin - Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thông báo rộng rãi cho 
cán bộ, đảng viên và nhân dân cụ thể như sau: 

 1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đăng tải Kế hoạch số 
146/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trên Cổng thông tin 
điện tử huyện. Biên tập tin, bài xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân”, “nghệ sỹ 
ưu tú” lần thứ 10 năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc phát trên hệ thống Đài truyền thanh. 

 2. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, thông báo trên Đài truyền thanh về 
tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân”, “nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 năm 
2021 tỉnh Vĩnh Phúc (Nội dung tuyên truyền gửi kèm văn bản này). 

 Rà soát, hướng dẫn những đối tượng đủ tiêu chuẩn, hoàn thiện hồ sơ gửi về 
Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 15/07/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Văn 
hóa – Thể thao và Du lịch. 

Đây là nội dung quan trọng đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 
huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kg; 

- Lưu VT 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Quốc Trọng 
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