
UBND TiNH B!NH D1JNG CQNG HOA XA HO! CH NGHIA VIT NAM 
SO VAN HOA, Tilt THAO  VA DU LCH Dc  1p  - Tij do - Hnh phüc 

S:4 /TB-SVHTTDL Blnh Dwo'ng, ngayj tháng nám 2020 

THÔNG BAO 
Xét tng danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân un tü" 

trong linh virc di san van hóa phi  t  th in thfr III 

Can cir Nghj djth s 62/2014/ND-CP ngày 25 tháng 6 näm 2014 cüa 
ChInh phü Quy ctjnh ye xét tng danh hiu "Ngh than than dan", "Ngh nhân 
ixu tui" trong linh virc di san van hóa phi v.t th& 

Can cü Nghj djnh s 11/2019/ND-CP ngày 30 tháng 01 näm 2019 cüa 
ChIth phü sira dôi, bô sung rnt so diêu cüa cac Nghj djnh Co quy djnh thu tiic 
hanh chmh lien quan den yeu cau nçp ban sao giay to co cong chxng, chung 
thirc thuc phm vi chüc nang quãn 1 cüa Bô Van hOa, Th thao và Du ljch; 

Can cir Quyt djth s6 3470/QD-BVHFIDL ngày 09 thang 10 nam 2019 
cüa Bô Van hóa, The thao và Du ljch ye vic ban bath K hoch xét t.ng danh 
hiu "Ngh nhãn nhãn dan", "Ngh than uu tü" trong lTnh vtjc di san van hóa 
phi vt the lan thir III - nàm 2021 và Cong van so 316/BVFIFIDL-TDKT ngày 
20 tháng 01 nàm 2020 cüa Bô VAn hóa, The thao và Du ljch ye vic Huàng dan 
xét tng danh hiu "Ngh nhân than dan", "Ngh than ru tif' trong lTnh vrc di 
san vAn hóa phi 4t the. 

D xét ch9n, ton vith nhUng Ca nhãn có dü phrn cht do dirc, có tài 
nAng nghê nghip dc bit xuât sAc, dang nAm git, truyén day, cO Cong hiên to 
1&n, tiêu biêu cho sir nghip bâo v và phát huy giá tn di san vAn hóa phi v.t the 
cüa dja phuong dê nghj Hi dong xét tng danh hiu các cap trInh Thu tithng 
ChIth phü xem xét, trmnh Chii tjch nithc tng danh hiu "Ngh nhân nhán dan", 
"Ngh than uu tü" trong flnh vrc di san vAn hóa phi vt the lan thu iii - nàm 
2021, Si VAn hóa, The thao va Du ljch tinh BInh Duong thông báo, hithng dan 
vic xét tng danh hiu "Ngh nhãn than dan", "Ngh nhãn uu tii" trong lTnh 
vrc di san vAn hóa phi 4t the den các co quan, dcin vj vâ cá than lien quan, nOi 
dung ci the sau: 

1. Di ttrçrng áp dyng 

Cong dan sinh sang tai  tinh Binh Duccng dang n.m giü, truyn dy va phát 
huy giá tn di san vAn hóa phi 4t the các loai hInh: 

a) Ting nói, cht vit; 

b) Ngtt vAn dan gian; 

c) Ngh thu.t trInh din dan gian; 

d) Tp quán xâ hOi và tIn nguông; 

d) L hOi  truyn th6ng; 

e) Tn thüc dan gian. 



. . " ' ' ' ' ,, " ,' ,' 2. Tieu chuan xet tng danh hieu Nghç nhan nhan dan , Nghç nhan 
iru tü" 1n thu Ba, ciii th& 

a) Danh hiu "Ngh nhân nhãn dan" duc xét tng cho cá nhân dat  dü các 
tiêu chuân sau: 

- Trung thành vói T quc Vit Nam xâ hi chü nghia; chap hành t& chü 
truang, chInh sách cüa Dãng và pháp 1ut cüa Nhà nuóc, nOi  quy, quy chê cüa 
co quan, dan vj, to chüc, dja phi.rang; 

- Co ph&m chit dao  dirc t&, guang mu trong cuOc  s6ng; tam huyt, tn tiiy 
vâi ngh& duçic dông nghip vá quan cháng men mO,  kInh tr9ng; dào tao  duçic cá 
than dang tham gia bâo v va phát huy giá frj di san van hóa phi vt the; 

- Co tài näng ngh nghip dc bit xut sic, Co cng hin to ló'n, tiêu biu 
cho sr nghip bâo v và phát huy giá frj di san van hóa phi 4t the trong pham vi 
cà nuc, the hin & vic nãm giü k5' nàng, bI quyêt th1rc hành di san van hóa phi 
4t the, cO thành tIch, giãi thu&ng, san phâm tinh than hoc 4t chat có giá tn 
cao ye ljch sir, van hóa, khoa h9c, ngh thut, thâm m9', k5 thut; 

- Co th&i gian hoat dung trong ngh tü 20 nãm tr& len va dâ duçic NIià nithc 
phong tng danh hiu "Ngh nhân uu t(i". 

b) Danh hiu "Ngh nhân uu tü" duqc xét tang cho cá nhãn dat  dü các tiêu 
chuãn sau: 

- Trung thành v&i T qu6c Vit Nam xA hOi  chü nghTa; chip hành t& chü 
truclng, chInh sach cüa Dãng và pháp 1ut cüa Nhà nu&c, ni quy, quy chê cüa 
ca quan, dan vj, to chrc, dja phisong; 

- Co phAm chit dao  düc t6t, guong mu trong cuic sng; tam huyt, tn tiiy 
voi nghe, duqc dông nghip va quãn chiing men m, kInh trQng; dào tao  duqc cá 
than dang tham gia bâo v và phát huy giá frj di san van hóa phi vt the; 

- CO tài nàng ngh nghip dc bit xut sic, cO cng hin to iOn, tiêu biu 
cho sr nghip bão v va phát huy giá frj di san van hóa phi 4t th cüa dja 
phuong, the hin & vic nàm giO k5 näng, bI quyêt th1rc hành di san van boa phi 
vt the, có thành tIch, giãi thithng, san phãm tinh than hoc 4t chat có giá frj ye 
ijch sü, van hóa, khoa h9c, ngh thut, thãm m, k thut; 

- Co th&i gian hoat dng trong ngh tir 15 näm trO len. 
A 3. Ho so' va thu tic lien quan 

a) H so xét tng darih hiu bao gm: 

- Ban khai thành tIch d nghj xét tng danh hiu "Ngh nhân nhân dan, 
"Nghê nhân ixu tii" (Co biêu mâu kern theo); 

- Các tài iiu, bang, dra hInh, ãnh mô tã, chüng minh tn thirc, k5 näng dang 
näm gii; 

- Giy chirng nhin ho.c quyt djnh tang thuOng huãn chuang, huy chuong, 
giái thuOng, bang khen lien quan tài dóng gop cho sr nghip bâo v di san van 
hóa phi vt the: Np ban sao tir sO gOc hoc ban sao có chirng thrc hoc ban so 
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và XULt trInh bàn chfnh d di chiu (tnrc1ng hçip np h so trirc tiêp); np ban 
sao tr so gôc hoc bàn sao có chng th%rc (tru&ng hqp np ho so qua bixu din). 

b) Thu tiic tip nhn h so: Ca nhan d nghj xet tng tir mInh h* üy 
quyên (bang van bàn) cho cá nhân, to chüc khác 1p ho so dê ngl-ij xét tng và 
gi'ri trrc tiêp hoc qua duông buu din 02 bO ho so tti S& Van hóa, The thao và 
Du ljch tinh Binh Duong (noi cá nhân d nghi xét tng dang Cu trü). 

So Van hóa, Th thao và Du ljch có trách nhim kim tra tinh hçp 1, day 
dü cüa cac giây tO, tài 1iu cüa ho so theo quy djnh. TrongtruOng hcip cn bô 
sung, chinh süa các tài 1iu trong ho so, SO sê huOng dan dê cá nhân 1p ho so 
hoc cá than, to chüc duçirc üy quyên 1p ho so hoàn thin và np 1i chm nhât 
sau 20 ngày lam vic, kê tü ngày nhn duçrc van bàn huOng dan bô sung, chinh 
si:ra. 

c) ThOi gian tip nhn H so: TO nay dn ht ngày 14/8/2020. 

d) Dja dim tip nhn Ho so: SO Van hóa, Th thao và Du ljch - Tang 12B, 
Tháp A, Tôa nhà Trung tam Hành chInh tinh, phithng Hôa Phii, TP. Thu Dâu 
MOt, tinh BInh Duong. Các van bàn lien quan duçc dang tái ti website cüa SO 
Van hóa, The thao và Du ljch tinh BInh Duong, dja chi 
https://sovhttdl.binhduong.gov.vn. 

Mci thông tin xin lien h phông T chirc - Pháp ch (SO Van hóa, Th 
thao và Du ljch), din thoai: 02743.811.419. 

4. Ph6i hçp trin kliai thyc hin 

a) SoYan hóa và The thao và Du ljth tinh BInh Duong d nghj SO Thông 
tin và Truyên thông phôi hqp, hrnmg dan CáC co quan thông tan báo CIII dja 
phuong ph biên thông tin v K hoch, Thông báo xét tng danh hiu "Ngh 
nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tü" trong linh virc di san van hóa phi vt the lan 
thO Ba. 

b) D nghj Hi Van hc Ngh thu.t tinh ph bin, hithng din d6i vOi cac t 
chüc, hi viên thuc Hi. 

c) D nghj phông Van hóa và Thông tin các huyn, thj xâ, thành ph phi 
hqp,huOng dn UBND cac xa phuOng, thj trân phát hin và ho trçl CáC cá than 
du dieu kiçn tham gia dang ky. 

So Van hóa, Th thao và Du ljch tinh BInh Duong trãn trQng thông báo và 
kInh dê nghj qu co quan quan tam thrc hin./. 
Nol nh(in: 
- UBND tinh (d b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (dê b/c); 
- S& Thông tin và Truyén thông; 
- Báo BInh Ducvng; Dài PT-TH Birth Duang; 
- Cong Thông tin Bin tcr tinh; 
- Website S& VHTFDL; 
- Hi VH-NT tinh; 
- Các phOng chuyên môn, &Yn vi thuôc Sà; Nguyen Khoa Hai 
- UBND; phOng VHTT huyn, thj, thành phô; 
- Liru:VT, TcPcr 



Phu luc 
. A A A 

HIEU "NGH NIIAN NHAN DAN", 
TRONG LINII V1JC 

A PHI VAT THE 
ao sá... . ../TB-SVHTTDL 

& VHI7'DL tinh Blnh Dwang) 

Mâu so 1 

Anh CMTND 
CÔ 4cm x 6cm CQNG HOA xA HO! cmj NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tu do - Hanh phüc  

BAN KHAI TIIANII TICH oE NGH4 

XET TNG DAMI HIEU "NGH NIIAN NIIAN DAN" 
('Do dài khong qua 05 trang khó A4) 

I. S€% YEU LY LId 

1. Hç và ten (khai sinh): Nam, Ntr: 

2. Ten gçi khác (nu có):  

3. Ngày, thang, nãm sinh:  

4.Dãntôc:  

5. Nguyen quán:  

6. HO khu thuông trü  

7. Ten di san vn hóa phi vat th nm gi:  

8. Näm bt d.0 thirc hành di san van hóa phi vat th:  

9. Nm di.rçic phong t.ng danh hiu "Ngh than iru tü":  

10. Din thoi nhà riêng: Di dng:  

11. Dja clii lien h:  

12. Ngithi lien h khi can:  

Diên thoai:  

13. Si hrcmg hçc trô dà truyn dy duçic:  
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14. Hoc trô tiêu biu: 

Ho và ten:  

Ngày, thang, näm sirih:  

Dja chi:  

Din thoai nhà riêng: Di dOng:  

II. QUA TRIM! HQC TAP vA THAM GIA THIIC HAM! DI sAN VAN 

HOA PHI VAT THE 

(Ké khai v qua trinh h9c tp va tham gia thirc hành di san vn hóa phi vt th& 
• - A 9 9 

duçyc ai truyen day, nay con song hay da mat, da chi, diçn thoai cua ngucn do 

(nu co); dâ thirc hành di san v.n hóa phi v.t th dang nm giü nhu th nao...). 

III. TRI THUC vA Kc NANG BANG NAM GIfi' 

Mo tá tn thirc và k5' nãng dang nãrn gir  

IV. MIEN THTS(NG 

Kê khai thãnh tIch khen thu&ng tr truâc den nay 



V. KY LUAT 

Tôi cam kt chiu trách nhim v tInh xac thirc cüa thông tin dã ké khai và thirc 

hin dung trách nhim, nghia vi.i cüa bàn than theo quy djnh cüa pháp 1ut v thi 

ctua, khen thrning va di san van hóa sau khi duçic phong t.ng danh hiu "Ng1i 

nhãn nhân dan".!. 

ngày tháng nám ..., ngày tháng nám 
V p. 1 Xac nhin Ngu'n khai 

TM. Uy ban nhân dan cp xa noi cir (Kj ghi rö hQ ten,) 

trü 
Chü tjch 

(Ky, ghi rö hQ ten, dong dáu) 

, ngày tháng nám 
Xác nhn cüa Giám dc S& Van hóa, Th thao vã Du Ich2  

(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dáu) 

'Xác nhn v cu trü, sçrtuãn thu 1ut pháp va các quy djnh tai  noi cix trü. 
2 Sau khi có biên ban lay kiên cüa cong dong dan cix dja phinmg noi ngi.thi dê nghj xét tng 
dang cix trii hoc cüa HOi  nghê nghip. 
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Mu sJ 2 

Anh CMTND 
Ca 4cm x 6cm 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip  - Tir do - Hanh phüc  

BAN KIIAI THANH TICH BE NGH! 

XET TANG DANII HIU "NGH NEAN IXU TU" 
(D5 dài khong qua 05 trang khd A4) 

• SO YEU LY L!CH 

• HQ Va ten (khai sinh): Nam, Ncr:  

Ten gci khác (nêu có):  

• Ngày, tháng, näm sinh:  

•.Dântôc:  

• Nguyen quán:  

HO khu thu?ng trCi:  

7. Ten di san van hóa phi v.t th nrn gir:  

8. Näm b&t dAu thc hãnh di san van hóa phi vt th:  

9. Din thoi nhà riêng Di dng:  

10. Dja chi lien h:  

11. Ngu?ñ liênhkhi can:  

Diên thoai:  
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12. S6 hicng hçc trô dã truyn d.y drçic:  

14. Hoc trô tiêu biu: 

H9vàtên:  

Ngày tháng nãm sinh:  

Dia chi:  

Diên thoi nhà riêng: Di dung:  

II. QUA TRINU HQC NGHE vA THAM GIA THI)t HANH DI sAN 
VAN HOA PHI VT THE 

(Ké khai v qua trInh h9c tp và tham gia thirc hành di san van hóa phi v.t th& 

duçc ai truyn day, nay con sng hay dA m.t, dja chi, din thoai cüa nguYi do 
P - P • A - A (neu co); da thrc hanh di san van boa phi vat  the dang nam giu thu the nao...). 

III. TRI THI5C VA KY NANG BANG NAM Gui 

Mo tá tn thirc và k5 nang dang n&n giU:  

IV. KHEN THIIONG 

Kê khai thãnh tIch khen thuOng tr trrnic dn nay 



6 

V. KY LUAT 

Tôi cam kêt chju trách nhim v tInh xác thirc cüa thông tin dã ké khai và thrc 

hin ding trách nhim, ngliiia vi cüa ban than theo quy djnh cüa pháp 1ut v thi 

dua, khen thixông và di san van hóa sau khi duçic phong t.ng danh hiu "Ngh 

nhân uu 

ngày tháng nám 
"1 Xac nhin 

TM. Uy ban nhân dan cp xã noi cu 
trñ 

Chü tjch 
(K ghi To hç ten, dóng dáu,) 

ngày tháng nám 
Ngurôi khai 

(K ghi rO hQ ten) 

, ngày tháng nám 
Xác nhn cüa Giám dc Sr Van hóa, The thao và Du llch2  

(K ghi rO hQ ten, dong dáu) 

'Xâc nhn v cix trü, srtuãn thu 1ut pháp và các quy djnh ti noi cix trü. 
2 Sau khi có biên ban lay ' kiên cüa cong dông dan cix dja phixong non nguM îê nghj xét tng 
dang cix trü hoc cüa Hi nghê nghip 
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