BO VAN HOA, 'HI] ThAn VA DU LICH CONG HOAXA HQI CHU NGIIIA VII NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
So: (:2 /QD-BVHTTDL
Ha Nôi, ngày 7 tháng ci' 2nám 2019
QUYET opiu
viêc cong b thu tue hành chinh du'o'c sfra dOi, bô sung
0ng linh vtrc van hoa thuôc pham vi chü'c näng quãn I
clia B Van hóa, The thao Va Du lich
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BQ TRING BQ VAN HOA, THE THAO vA DU LICH
Can cur Nghj djnh s 79/2017/ND-CP ngày 17 tháng 7 nãm 2017 ciia Chirth
phU quy djnh chüc nãng, nhiêm v, quyên hn và ca câu to chiirc ciia B Van
boa, The thao va Du Ijch;
Can cir Nghj djnh s 63/20101ND-CP ngày 08 tháng 6 näm 2010 cüa ChInh
phñ ye kiêm soát thñ tuc hành chInh và Nghj djnh sO 11/2019/ND-CP ngày 30
tháng 01 nàm 2019 ci:ia ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diiêu cüa các nghj
djnh có quy dnh thu tiic hành chInh Co lien quan dn yêu câu np bàn sao giây
t có cong chiirng, chiirng thçrc thuc phm vi chcrc näng quàn 1 cüa B Van
hoá, The thao và Du ljch;
Xét d nghj cia Vu trixâng V Thi dfla, Khen thuâng và Chnh V phèng B,
QUYET DINH:
Diêu 1. Cong b kern theo Quyt dinE nay thñ tiic hành chInh duçic sCra di,
bô sung trong linh vLrc van hóa thuc phm vi chiirc nàng qu.n 1 cüa B Van
hóa, The thao và Du ljch.
Biu 2. Quyt dinh nay có hiêu 1irc thi hành k tr ngày 15 thng 03 nm 2019.
Thñtuc hành chInh trong 1mb vrc van hóa cp trung .rang có s thur tV 59,
60 ti diem A9 mc A phân I ban hành kern theo Quyet djnh so 45971QDBVHTTDL ngày 27 thang 12 nãm 2016 cüa B tru&ng B VAn hoá, The thao và
Du flch ye viêc cOng bô thu tyc hành chInh chuân hóa nArn 2016 thuc phm vi
chic nAng qun 1 cüa B VAn hóa, The thao Va Du ljch hêt hiu 1irc thi hành ke
tcir ngày Quyêt djnh nay có hiu 1i.rc thi hnh.
Thu tuc hành chInE trong 1mb vçrc van hóa cap trung uoiìg có sO th(r t1r 01,
02 muc A phân I ban banE kern theo Quyet dnh so 4005/QD-BVHTTDLngay
25 tháng 10 nAm 2018 cña B truYng B VAn hoá, The thao và Du ljch ye vic
cong bO thu tçic hành chInh dlupc sira dôi, bO sung trong flnh vrc van hoá, thuc
phm vi churc näng quãn 1 cüa BQ Van hóa, The thao và Du ljch hêt hiu lrc thi
hành ke tr ngày Quyêt djnh nay có hiu 1ixc thi hành.

Diu 3. Chánh Van phông Bö, Vu trung Vu Pháp ch B, Ca quan, Thii
tru&ng cac Tong cçic, Cc, Vu vâ các dan vj có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.!. ,
No'i n/ian:
-NhijDiêu 3;
- Thu tiróng ChInh phü (dé báo cáo);
- Van phông ChInh phii (Ciic KSTTHC);
- Các ca quan, dan v thuc B;
- Các So VHTTDL, S VH&U;
- U' ban toàn quôc Lien hip các Hi VHNTVN;
- Các H5i VHNT Trung u'ang;
-Liiu: VT, TDKT, TKV.100.

BO TRIfccNG

yên Ng9c Thiên
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THU TJC HANH CHiNH SA DOI, BO SUNG TRONG LINH VEJ'C
VAN HOA THUQC PHAM VI CHIYC NANG QUAN L' CUA
BQ VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH
(Ban hành kern theo Quyê't d/nh so' 62 ' /QD-BVHTTDL
ngày 75th6ng C ii?- nárn 2019 cza Bó trzthng Bó Van hóa, The thao vâ Du i/c/i,)
PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH
1. Danh muc thu tuc hành chInh dtrqc sfra dôi, bô sung thuc phm vi chfrc näng
quãn 1 cüa B Van hóa, The thao và Du lich
STT

S h sy
TTHC

Ten thu tuc
hành chInh

Ten VBQPPL quydjnh
ni dung sfra dôi,
bô sung, thay the

Linh vrc

Co quan thirc
hiên

A. Thu tic hành chInh cap trung trong

-s

B-BVH278769-TT

Thu tic xét
tang danh hiu
"Ngh si nhân
dan"

Nghj
dinh
so
ngày
11/2019/ND-CP
Chfnh
30/01/2019 cüa
phü süa di, b sung
môt s diêu cüa các
Nghi djnh cO quy djnh
thu tuc hành chInh lien
quan den yêu cu np
ban sao giây ti cO cong
chirng, ching thrc thuc
phrn vi chirc nãng quãn
1 ciia Bô Van hoá, Th
thao và Du lich.

2.

B-BVH278770TT

Thu tic xét
tang danh hiêu
"Ngh sT
tu"

Nghj
djnh
sO
Van hóa
11/20191NB-CP
ngày
30/01/2019 cüa ChInh
phU sü'a dôi, b sung
môt so diiêu cüa các
Nghj dnh Co quy dinh
thu tuc hành chInh lien
quan den yeu cAu np
ban sao giây t? cO cOng
chirng, chirng thirc thuc
phm vi chiirc nang quãn
132 cüa Bô Van hoá, Th
thao và Du lich.

3.

B-BVH278774-TT

Thñ tiic xét
tang "Giài
thuOiig H ChI
Minh" v van
h9c, ngh thut

Nghj
djnh
so
ngày
11/2019/ND-CP
30/01/2019 cüa ChInh
phii sira dIi, bè sung
nt so diêu cüa các

Van hóa

Van hOa

Bô Van háa,
Th thao và Du
lich

B Van hóa,
Th thao và Du
lich

BQ Van hOa,
The thao và Du
Ijch

STT

S h1 so
TTHC

Ten thu tuc
hành chInh

4.

B-BVH278776-TT

Thu tuc xét
tang "Giãi
thu&ngNha
nuâc" ye van
h9c, ngh thut

Ten VBQPPL quydnh
ni dung sfra dôi,
bô sung, thay the
Nghj djnh Co quy dnh
thu tic hành chInh lien
quan den yêu câu np
ban sao giây ta có cong
chirng, chiTmg thrc thu5c
pharn vi chüc näng quãn
1)2 cüa BO Van hoá, The
thao và Du lich.

Linh vuc

Nghi
dinh
so
11/2019/ND-CP
ngày Van hóa
30/01/20 19 cüa Chinh
phu sra dôi, b sung
rnt si diêu ciia các
Nghi djnh cO quy djnh
th tic hành chInh lien
quan den yêu câu np
bàn sao giây t CO cong
chung, chirng thrc thuc
pharn vi chirc näng quãn
1)2 cüa Bt Van hoá, Th
thao và Du lich.

Cr quan thirc
hiên

B Van hóa,
The thao và Du
1ch
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PHAN II.
NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU T1JC
HANH CHiNH THUOC PHAM VI CHIC NANG QUAN L
CUA BO VAN HOA, THE THAO VA DU LId
I. Thu tiic hành chInh cp trung

trffng

A. Linh vtrc van hóa
1. Thu tiic xét tng danh hiu "Ngh si nhân dan"
* Trinh tu thuc hiên:
Ca nhan boat dông nghe thuât tai các don vj ngh thut co sO' gO'i 01 (met)
b ho so dé nghj xét tang danh hiêu "Ngh si nhân dan" trirc tiêp ho.c qua
duO'ng bu'u din den dun v ngh thut co sO' no'i cá nhân do Cong tác.
Ca nhân hot dông nghê thuât tir do gfri 01 (met) b h so d nghj xét tang
danh hiêu "Ngh si than dan" trirc tiêp hoc qua duO'ng bixu din den SO' Van
boa, The thao va Du ljch no'i cá nhân do dang k h khâu thuO'ng tth.
- Hi dng cp Co sO' có trách nhirn xem xét, dánh giá he> so dë nghj xét
tang danh hiêu "Ngh si than dan" theo quy djnh; thông báo cong khai két qua
xét tang trong thei gian 05 ngày lam viêc kê tir ngày kêt thñc thOi hn xem xét,
dánh giá ho so; tiêp nhn, xr bcác kiên nghj trong thO'i gian 20 ngày ké tr ngày
kêt thüc thO'i han thông báo kêt qua; hoãn thiên ho so dü tiêu chuân xét tang
danh hiëu "Ngh si nhân dan" và duoc It nhât 90% tong thành viên Hi dong
bO phiêu dông , giri 01 (môt) b den co quan thuO'ng trçrc Hi dông cap B, tinh.
so

- Hi de>ng cp Bô, tinh có trách nhiêm xem xét, dánh giá he> so dê nghj xét
tang danh hiêu "Ngh si than dan" theo quy dnh; thông báo cong khai kêt qua
xét tang trên cac phuo'ng tin thông tin di chitng trong thO'i gian 07 ngày lam
vic kê t.r ngày kêt thiic thOi han xern xét, dánh giá ho so; tiêp nhân, xü' 1 các
kiên nghi trong thO'i gian 20 ngày ké tü' ngày kêt thñc thO'i hn thông báo kêt
qua; hoàn thin ho so' dñ tiêu chuân xét tang danh hiu "Ngh si nhân dan" và
dix9'c It that 90% tong thành vien Hi dOng bO phiêu dông 2, gcri 01 (rnt) b
den co' quan thuOg tru'c cña Hi dông chuyên ngânh cap Nba rnrO'c.
so

- Hôi de>ng cp Nhà nithc: thc hin qua 02 buó'c:
+ Hôi de>ng chuyên ngânh cp Nhà nuO'c: có trách nhiêm xem xét, dánh giá
ho so dê nghi xét tang danh hiêu "Ngh si nhân dan" theo quy djnh; thông báo
cong khai két qua xét tang trén cac phuong tin thông tin di chñng trong thè'i
gian 15 ngày lam vic ké tix ngày kêt thüc thai hn xem xét, dánh giá ho s0; tiêp
nhn, xr 1 các kiên nghj trong thO'i gian 20 ngày kê tr ngày kêt thüc thO'i h.n
thông báo kêt qua; hoàn thin ho so dü tiêu chuân xét tang danh hi@i "Ngh si
nhân dan" và dupc It nhât 90% tOng so thành viên Hi dong bO phiêu dOng ,
g1ri 01 (met) bô den co quan thu'O'ng trrc cüa Hi dong cap Nhà rnrO'c.
+ Hi de>ngcp Nba nu'ó'c có trách nhirn xem xét, dánh giá Va bO phiu 1ra
chon cá nhân dê nghi xét tang danh hiu "Ngh si nbân dan" theo quy djnh;
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thông báo cong khai kt qua xét tang ti-en the phiro'ng tin thông tin di chiing
trong thai gian 15 ngày lam vic ice tü ngây kêt thiic thôi hn xem xét, dánhigiá
lua chon cá rthân; tiêp nhân, xñ i cac kiên ngh trong thô'i gian 20 ngây kê tñ'
ngày kêt thUc thè'i han thông báo két qua; chuân bj ho so' dê nghj xét tang danh
hiêu "Ngh si nhn dan" dtrnc It nEat 90% tong so thanh viën Hi dOng bO phiêu
dOng , gri 03 (ba) b den Ban Thi dua - Khen thuO'ng Trung uo'ng dê tOng hp
trInh Thii tiróng ChInE phñ xern xét, trInh Chñ tjch rnric quyêt dnh phong tng
danh hiu "Ngh si nhân dan".
- Bô Van hóa, Th thao vâ Du lich t chirc L cong bô Quyet dnh phong
tang và trao tang danh hiu "Ngh si nhân dan" ciia Chü tch nuó'c.
* Cách th(rc thrc hin: Nôp trirc tip hoc g1ri qua du&ng bu'u din.
* Thành phn, s lucmg h so':
-ThànEphnh so':
(1) Ban khai thânh tIch d nghi xét tang danh hiu "Ngh si nhân dan" kern
theo rnâu sO la ti Phu luc I ban hânh kern theo Nghj djnh sO 89/2014/ND-CP
cña ChInh phü;
(2) Các quyê't dinh tang giái thu&ng quy djnh ti Khoán 4 Diu 8 Nghj dinh
so 89/2014/ND-CT ci'ia ChInh phi'i: Np bàn sao tzt sO gOc hoc bàn sao cO
chig thu'c hoc bàn sao và xuát trmnh bàn chInh dé dOi chiêu ('trwdg hctp n5p
hO so' trc tiép), nóp bàn sao tui' so góc hoác bàn sao cO chi'ng thy-c (trithig hcip
n5phoso'quabuudin).*
(3) B xác nhn cUa Ca quan tè chñ'c cuc thi, lien hoan, hi din ngh
thuât chuyên nghiêp ye si.r tharn gia cña cá nhân trong các tác phâm dt giái Vàng
hoãc Bac dung de quy dOi khi tInh thành tIch cho cá nhân tham gia theo quy djnh
tai Khoân 4 Diêu 8 Nghj dnh so 89/20141NB-CP cña ChInh phñ (nêu có);
(4) Ban sao cac Quyt djnh v danE hiu thi dua va hiInh thirc khen thu&ng (nêu
co).
- S lu'cmg h so': 01 (met) b.
* Thii hn giái quyt:
- Theo thôi gian quy djnh trong Ke hoch dugc B Van hóa, The thao Va
Du ljch ban hành truó'c môi dpt xét t.ng.
- Danh hiu "Ngh si nhân dan" thrgc xét tang Va cOng b 03 näm mt lan,
vào djp ki nim ngáy Quôc khárih 2 thang 9.
* Di tlicnig thirc hin thu tiic hành chInh: Ca nhân, t chirc.
* Ca quan thirc hin thu tiic hành chInh:
- Ca quan có thrn quyn quyt djnh: Chü tjch nithc.
- Co' quan trirc tip thrc hin: B Van hóa, Th thao và Du ijch.
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- Ca quan phi hap: B QUC phông, B Cong an; Dâi Truyên hInh Vit
Narn; Dài Tiêng noi Viêt Nam; Uy ban nhân dan tinh, thành phô trrc thuc Trung
uang, SO Van hóa, The thao Va Du ljch.
* Kt qua thc hin thii tiic hânh chInh: Quyt djnh hành chInh, Bang
chrng nhn và Huy hiu Ngh si nliân dan.
* L phi: Không.
* Ten rnâu doTi, rnâu t khai:
Ban khai thánh tIch d nghj xét tang danh hiu "Ngh si nhân dan" (Mu so
la tai Phiri 1iic I ban hành kern theo Nghj dnh sO 89/20141ND-CP cUa ChInh
phñ).
* Yêu cu, diu kin thirc hin thñ tVc hánh chInh:
- Trung thành vói T quc Vit Nam xã hi chü nghia; chp hành tot chii
trixang, dung lOi cña Dáng, chInh sách và pháp 1ut cña Nhà nthc; diêu 1, ni
quy, quy ché cña ca quan, tO chirc, da phuung;
- Co phm cht diao diirc tt, gi.rang mu trong cuc sng; tn tiiy vó'i ngh;
có tài nàng ngh thut xuât sac, tiêu biêu cho ngành, nghe ngh thut; có uy tin
nghê nghip; duçic dông nghip vâ nhân dan men m;
- Co thèi gian hoat dng ngh thut chuyên nghiêp t1r 20 närn tr& len, riêng dôi
vth 1oi hlnh nghê thuat Xiêc, Müa thô'i gian hot dng ngh thut tñ' 15 nàrn tth len;
- Dâ duoc tang danh hiu "Nghê si ixu th" và có It nh.t 02 Giãi Vàng quOc
gia sau khi ducic tang danh hiu "Ngh si u'u tñ".
Cac Giâi yang trong nu'óc hoc quc t khac cUa cá nhân ho.c tp th ducc
quy dOi dé tInh thành tIch cho cá nhân theo quy djnh t?i Ph 1iC II ban hânh kern
theo Nghj dinh so 89/2014/NID-CP cüa ChInh phi:i.
* Can cu1r pháp 1 cña thñ tiic hành chInh:
- Nghj djnh s 89/2014/ND-CP ngày 29 thang 9 näm 2014 cüa ChInh phü
quy dinh v xét tang danh hiu "Ngh si nhân dan", "Ngh si urn tu1f'; Co hiu 1irc
thi hành tr ngây 15 tháng 11 nãm 2014.
- Ngh/ dinh sá 11/2019/ND-CF ngày 30/01/2019 ca ChInh phi tha dOi, bO
sung mt so diêu ciia các Nghj a'jnh có quy d/nh th tyc hành chInh lien quan
den yêu cáu np bàn sao giáy tà co cOng chig, ch&ng thyc thuc phgm vi chic
nãng quán l cta Bó Van hoá, The thao và Du lich. C'ó hiu lyc thi hành t ngày
15tháng3 nám 2019.*
* Phan in nghieng là ni dung duçyc si'ta dd'i, bá sung.

CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIET NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

Anh mu
4x6
(dong dáu
giáp lai)

BAN KHAI THANH TICH BE NGH!
XET TANG DANH lIEU "NGHE Si NHAN DAN"
I. THÔNG TIN CA NHAN
Giói tInh:

1.Ho và ten (khai sinh)
2. Ten thr?ing gi ho.c ngh danh, bI danh
3. Ngày, tháng, näm sinh
4. S Chi.'rng mirth nhân dan:

Noi cap:

Ngay cp

5. Dan tôc
6. Nguyen quáw
7. H khâu thithng tr(r
8. Dcrn vj cong tác
9. Chirc vi hin nay
10. TrInh d dào to

chuyên ngànlr

11. Chüc danh ngh thuât lam lâu nht (tr 20 nãrn trO' len; ngh thut
Xiêc, Mña tñ 15 näm tr6 len) dê ngh xét t.ng danh hiu "Ngh si nhân dan"
(yêu câu ghi cu the chi.rc danh dê nghj xét tang danh hiu)
12.Nàm tham gia cOng tác
13. Nãm tham gia ho?t dIng ngh thut
14. Nãm thrçic phong tng danli hiu "Ngh si uu tñ":
15. Din thoi nhà riêng:

Din thoi di dng:

dia chi e-mai1
16. Dia chi lien hê
II. QUA TRu1NH CONG TAC
Kê khai v qua trInh cong tác (chc vu, noi cong tác) và thai gian trirc
tiêp lam nghe thu.t (cac chirc danh ngh thut trong timg giai don) dc bit là
thai gian ta sau khi di.r9c phong tang danh hiu "Ngh si ru tñ" den nay:
Thô'i gian
(Tic tháng,
nám... den tháng,
nám...)

CT quan Cong tác

Nghê nghip, chfrc danh
ngh thut, chfrc vu
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III. KHEN THIX€NG
Ké khai thành tIch k.hen thu6ng tr sau khi duc phong tang danh hiu
"Ngh si uu til' den thô'i diem np ho so
1. Khen thu&ng chung (Nêu các hInh thic khen thttóg và danh hiu thi
dua tic cap Bó, tinh, thành phó try'c thuç5c Trung u'crng trd' len)
Nàm

ffinh thu'c khen
th tthn g

Co quan quyt dinh khen thtr&ng

2. Khen thirong v ngh thut (Nêu ten giái thu'àng chInh thz'rc tgi các
Lien hoan nghé thuát, Hói dién nghé thuát, ten tác phám thccrc giái thLcàng, chi'c
danh ca Ca nhán tham gia và dién, chzco'ng trInh ngh thut và b5 phim thtcrc
giái thuóg)

Nàm

Ten Giãi
thtthng

Ten tác
phâm dtrqc
..,.
glai

Co'quan
quyêt dlnh
tng Giãi
thtr&ng

Cht?c danh cánhân
tham gia tác phâm (dôi
vi tác phâm ngh thut
tp th)

IV. K LUAT (Nêu các hInh thi'cc k ludt tic khié'n trách trà len v Dáng,
ChInh quyên, doàn the, to chc xâ h5i kern theo ban sao quyét d.inh).'

Tôi xin cam doan nhüiig kê khai trên day là dáng sr tht./.
Xác nhn clia Thu tru'&ng don vi
(dôi vi ngh si thuc don vj ngh thut)
(7çi ten, dóng dáu)

(dia danh), ngày tháng
Ngtrô'i khai
(Jcj, ghi rö h9 ten)

nàrn....

Xác nhn cña UBND phtr&ng (xã) noi Ca nhân có h khiu thirrng tnt
(dôi vi ngh si tr do hoc ngh si dâ nghi hu'u)
(kj ten, dóng dáii)
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2. Thu tiic xét tng danh hiu "Ngh

Si U'U

tu"

* TrInh tu thuc hiên:
- Ca rthan hoat dong ngh thuât t.i cac dcm vi ngh thut co' sà glri 01 (met)
bô ho so' dë nghi xét tang danh hiêu "Ngh si uu tU" trrc tiêp hoc qua du'ô'ng
bu'u din den don vj ngh thut co' sO' no'i cá nhân do cong tác.
Ca nhân hoat dong ngh thut tirr do gi1i 01 (môt) b ho so dê nghj xét tng
danh hiêu "Ngh si uu tñ" truc tiêp hoc qua dithng biru din den SO' Van hóa,
The thao và Du lich noi cá nhân do däng k h khâu thixô'ng trü.
- Hi dng cp co sO' có trách nhim xem xét, dánh giá h so d ngh xét
tang danh hiêu "Nghe si U'U tii" theo quy djnh; thông báo cOng khai kêt qua xét
tang trong thoi gian 05 ngày lam viêc kê t1r ngày két thñc thô'i hn xem xét, dánh
giá ho so; tiêp nhn, xi 1' cac kiên nghj trong thai gian 20 ngày ké tü' ngây kêt
thiic thai hn thông báo kêt qua; hoàn thin ho so' dñ tiêu chuân xét tang danh
hiu "Ngh si u'u ti1" va diroc It nhât 90% tong so thânh viên Hi dông bO phiêu
dông ', gUi 01 (môt) bô den Co quan thuaig trrc Hi dông cap B, tinh.
- Hi dng cp Bô, tinh có trách nhim xem xét, dánh giá ho so d nghj xét
tang danh hiêu "Nghe si ixu tU" theo quy djnh; thông báo cong khai ket qua xét
tang trên các phuung tin thông tin di chiling trong thai gian 07 ngày lam vic
ke tir ngày kêt thiuic thai hn xern xét, dánh giá ho so; tiêp nhn, xiui 1 các kiên
nghi trong thoi gian 20 ngày, kê tr ngày kêt thUc thô'i hn thông baa kêt qua;
hoàn thin ho sa dU tiêu chuân xét tng danh hiu "Ngh si ru tiul" và du'c It
nhât 90% tong so thành viên Hôi dông bó phiêu dông , gUi 01 (met) b den co
quan thuO'ng tnrc cUa Hi dông chuyên ngành cap Nlhà nithc.
- Hi dng cp Nba nithc: thrc hin qua 02 buc
+ Hi dng chuyên ngành cp N}ià rnrO'c có trách nhim xem xét, dánh giá
ho so dê nghj xét tang danh hiêu "Ngh si ru tU" theo quy djnh; thông báo cOng
khai kêt qua xét tang trén cac phuo'ng tin thông tin di chUng trong thO'igian 15
ngày lam vic kê tr ngây két thUc thO'i hn xern xét, dánh giá ho so'; tiêp nhn,
xiur 1 cac kiên nghi trongthO'i gian 20 ngây kê tU ngày kêt thiuic thOi hn thông
báo kêt qua; hoan thin ho so dU tiêu chuân xét tang danh hiu "Ngh si u'u ta"
va duo'c It nhât 90% tong so thânh viên Hôi dông bO phiêu dong ', gUi 01 (mt)
b den co quan thuèiig trirc cUa Hi dOng cap Nba nuO'c.
+ Hi dng cp Nba nuO'c có trách nhiêm xem xét, dánh giá va bó phiu lii'a
ch9n Ca nhân dê nghj xét tng danh hiu "Ngh si u'u tU" thea quy dinh; thông báo
cong khai kêt qua xét tang trên các phuong tin thông tin di chiuing trong thèi
gian 15 ngày lam viêc ice ttir ngây kêt thUc thai han xem xét, dánh giá lira chpn cá
nhn; tiep nhn, xiur 1 cac kiên nghj trong thai gian 20 ngày kê tir ngày lcêt thUc
thOi h?n thông báo kêtquã; chuân bj ho sode nghj xét tng danh hiu "Ngh Si UU
tU" du'9'c It nhât 90% tOng sO thành viên fli dông bO phiêu dOng , gUi 03 (ba) b
den Ban Thi dua-Khen thuOng Trung uong dé tong hpp trInh ThU tuóg Chinh
phU xem xét, trInh ChU tjch nuO'c quyêt dnh phong tang danh hiu "Ngh si tru
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- B Van hóa, Th thao Va Du lich t chiirc L cong b Quyt djnh phong
tang vá trao tng danh hiêu "Ngh si ru tü" cña Chü tjch nuóc.
* Cách thrc thrc hin: Np trirc tip hoc gi:ri qua dung bu'u din.
* Thành phn, s lucmg h sa:
- Thành phn h sa:
(1) Bàn khai thành tIch d nghi xét t.ng danh hiu "Ngh si uu ti" (Mu so
lb tai Phu luc I ban hành kern theo Nghj djnh sO 89/2014/ND-CP cüa Chinh
phñ);
(2) Càc quyé't dnh tng giài thithng quy dfnh tçii Khoàn 4 Diéu 9 Nghi
djnh so 89/2014/ND-CT cz'ia ChInh phz: Np bàn sao tz'c so góc hoc bàn sao Co
chig th'c hoác bàn sao và xudt trinh bàn chInh dé dOi chiêu (trzthng hcrp nç5p
ho so' try'c tiép), n5p bàn sao th' sO gOc hoác bàn sao CO ch&ng thtc (tru&ng hcip
n5p hO so' qua btru di n,).*
(3) Bàn xác nhn cüa co quan t chñc cuôc thi, lien hoan, hôi din ngh
thut chuyên nghip ye sr tham gia cüa cá nhân trong các tác phâm dat giài Vâng
hoc Bac dñng dê quy dOi khi tInE thành tIch cho cá nhân tham gia theo quy djnh
tai Khoàn 4 Diêu 9 Ngh djnh sO 8912014/ND-CP cüa ChInh phü (nêu có);
(4) Ban sao cac Quyt dinE v danE hiu thi dua và hinh thirc khen thrning (nêu
co).

- S lLrcmg h so: 01 (met) b.
* Thè'i han giâi quyêt:
- Theo thai gian quy dinh trong K hoach dugc B Van hóa, Th thao và
Du lich ban banE truó'c môi dçrt xét tng.
- Danh hiu "Ngh si u'u tii" thrçc xét tang và cOng b 03 nãm môt lan, vào
djp k' niêm ngày Quôc khánh 2 tháng 9.
* Dôi tuung thrc hin thñ tiic hành chInh: Ca nhân, to chirc.
* Ca quan thirc hin thu tiic hành chInh:
- Ca quan có thm quyn quyt dInh: Chu tjch nuóc.
- Co quan trrc tip thirc hin: B Van hóa, Th thao và Du 1ch.
- Co quan phôi hgp: B Quc phOng, B Cong an; DâiTruyên hInh Vit
Narn; Dài Tiêng nói Vit Narn; Uy ban nhân dan tinE, thành phO trirc thutc Trung
rang, S& Van hóa, The thao và Du ljch.
* Kt qua thuc hiên thii tuc hành chInE: Quyt djnE hành chInh, Bng
chimg nhn và Huy hiu Ngh si uu tñ.
* LphI:KhOng.
* Ten mu don, rnu ta' khai:
Bàn khai thành tIch d nghj xét tang danh hiu "Ngh si u'u tñ" (Mu s lb
tai Phu 1ic I ban hành kern theo Nghi djnh sO 89/20141ND-CP cüa ChInh phü).
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* Yêu cu, diu kiên thc hin thu tçtc hành chInh:
- Trung thành vói T quc Viêt Nam xã hôi chü nghia; chip hành tt chü
trumg, du?ng lôi cüa Dâng, chIrth sách vâ pháp 1ut cUa Nlhà nrc; diêu 1, ni
quy, quy chê cüa co quan, to chirc, dja phuo'ng;
- Co phm cht dao duc t&, guong m.0 trong cuc sêng; tn ty vó'i nghê;
có tài nàng ngh thut xuât sac; có uy tin nghê nghip; duçc dông nghip vâ
nhân dan men mô;
- Co thñ gian hot dng ngh thut chuyên nghip tir 15 näm tr& len, riêng
dôi vói loai hInh nghê thuât Xiêc, Miia thô'i gian hot dng ngh thut tr 10 nãm
trY len;
- Co it nht 02 Giái Vâng quc gia hotc 01 Giái Vàng quc gia Va 02 Giãi
Bc quôc gia.
Các Giãi Váng trong nucc hoc quéc t khác cña cá nhân hotc tp th duc
quy dOi dê tInh thành tIch cho cá nhan theo quy djnh t?i Phii hic II ban hành kern
theo Nghi dinh so 89/2014/ND-CP ngày 29 thang 9 nãm 2014 cüa ChInh phñ
quy djnh ye xét tang danh hiu "Ngh si nhân dan", "Ngh si uu ti".
T 1 quy di các Giâi Bc trong rnróc hoc quc t khác cña Ca nhân hoc
tp the sang Giài Bc quôc gia du,cxc tInh nhu' t' 1 quy dôi cüa Giâi yang.
* Can ci.r pháp 1 cüa thu tiic hành chInh:
- Nghj djnh 5é 89/2014/ND-CP ngày 29 tháng 9 nàm 2014 cüa ChInh phü
quy dinh ye xét tang danh hiêu "Ngh si nhân dan", "Ngh si u'u tu"; Co hiu 1irc
thihânhtirngay 15 thang 11 nAm 2014.
- Nghj djnh sO' 11/2019/ND-C'P ngày 30/01/2019 cia ChInhphi tha dói, bO
sung mót sO diêu cza các Nghi dinh Co quy djnh th tc hành chInh lien quan
den yêu cáu np bàn sao giáy tà cO cOng chg, chthg th'c thuc phgm vi chi'c
náng quán lj cia Bó Van hoá, The thao và Du lich. CO hiu 1yc thi hành ti'r ngày
15 tháng3 nàm 2019.*
* Phá'n in nghiêng là ni dung dwcic tha dO'i, bó sung.
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Anh mu
4x6
(dong dáu giáp
lai)

CONG HOA XA HQI CHITJ NGHiA VIT NAM
Bc lap - Tiy do - Hnh phiIc
BAN KHAI THANH TICH nE NGHI
XET TANG DANH HIU "NGH SI ifU TU"

I. THÔNG TIN CA NHAN
1.Ho và ten (khai sinh)

Gió'i tInh

2. Ten thng gi hoc ngh danh, bI danh
3. Ngày, tháng, nãm sinh
4. S Chirng mirth nhan dan:

Ngày cp

Noi cap:

5. Dântôc
6. Nguyen quán
7. H khu thu?rng trñ
8. Dan vj Cong tác
9. Chrc vi hin nay
chuyên ngánkr

10. TrInh d dào ta0

11. Chirc danh ngh thut lam lâu nht (tr 15 nàm tr0 len; ngh thu t
Xiêc, Mña tü 10 nãm tr& len) de nghi xét tang danh hiu "Ngh si uu ti" (ghi rO
chirc danE nghê thut dé ngh xét tang danh hiu):
12. Nàm tham gia cong tác
13. Näm tham gia hot dng ngh thu.t
14. Diên thoi gia dInh, Ca nhân: (S di dng; Email)
15. Dia chi lien h&
II. QUA TR!NH CONG TAC
Kê khai v qua trInh cong tác (chc vu, nai cOng tác) va thi gian trrc
tiêp lam ngh thut (cac chirc danE ngh thut trong tmg giai don).
Thôigian
(Ti'c tháng,
nàm... den tháng,

quan cong
tác

Co

Nghê nghip, chü'c danh
ngh thut, chfrc viii

nàm...)
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III. KHEN THU1NG
1. Khen thtthng chung (Néu các hInh thic khen thztóizg và danh hiu thi
dua tic cap Bó, tz'nh, thành phó trzcc thu5c Trung uv'ng Era len)
Nàm

HInh th(rc khen
thtthng

Co quan quyt dinh khen
thu&ng

2. Khen thw&ng v ngh thut (Néu ten giái thzró'ng chInh thzc tgi các
Lien hoan ngh thu Hói dién ngh thuát, ten tác pháin du'ctc giái thzthng; chicc
danh cza cá nhán tham gia vö' diên, chuo'ng trInh ngh thuçt và b5 phim dwçrc
giái thu'd'ng):

Nãm

Ten
Giai thuong

Chüc danh
cá nhân tham gia
Co
Ten tác
quan quyêt
tác phm (dôi
phmthrçrc
.,.
djnh tng Giãi
vó'i tác phãm
glal
thu'öng
ngh thut tp
th )

IV. KY LUAT (Nêu các hlnh thicc ic) lut tic khié'n trach tró' len ye Dáng,
ChInh quyên, doàn the, to chic xã hi kèn'z theo ban sao quyét dnh):

Tôi xin cam doan nhUng kê khai trén day là thiing sr tht./.
Xác nhn cüa Thñ tru&ng don vi
(dôi vri ngh s thuc dn vj nghê thut)
(ic) ten, dóng c/au)

(dia danh,), ngày tháng nãm.
Nguôi khai
(ic), ghi râ hQ ten)

Xác nhân cila UBND phtr?rng (xa) no'i cá nhn có hi khu thuô'ng tnut
(dôi vii ngh s tir do hoc ngh s dã nghi hu'u)
(k5 ten, dOng cidu)
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3. Thu tic xét tng "Giãi thu'&ng 118 Clii Mmli" v van h9c, ngh thut
* TrInh tu' thuc hiên:
- Tác già dang k tác phrn, cong trInh van h9c, ngh thut dê nghi. xét tng
"Giài thithng Ho ChI Minh" ye van hoc, nghê thut theo chuyên ngành glri 01
(mt) b ho so' trrc tiêp hoc qua drèng bini din den S Van hóa, The thao và
Du lich hoc Hôi Van hoc, ngh thut chuyên ngành Trung uo'ng trong truOng
hc'p tác già là hi viên.
Truàng hçp tác giá dä rn.t thI nguôi dai din hcTp pháp cUa tác già hoc
Ban Chap hành Hôi Van hoc, ngh thut no'i tác giã là hi viên, sau khi thông
nhât vOi ngu'i dai diên hop pháp cüa tác giá, dàng k tác phâm, cong trInh van
hoc, ngh thut dê ngh xét tang "Giâi thithng HO ChI Minh" ye van hpc, ngh
thut theo quy djnh.
- Trách nhim cña Hi dng cp co' sO':
+ Xern xét, dánh giá hè so' d nghi xét tang "Giài thuO'ng H ChI Minh" ye
van hoc, ngh thu,t theo quy djnh;
+ Thông báo cong khai kt qua xét tang trong thèi gian 10 ngày Re tr ngày
kêt thüc thà'i han xem xét, dánh giá ho so';
+ Tip nhân, xü' 1 các kin nghi trong thei gian 20 ngày k tr ngày kêt
thüc thO'i han thông báo két qua;
+ Hoan thin h so' dü diu kiên, tiêu chun xét t,ng "Giái thu&ng H ChI
Minh" ye van hoc, nghê thuât; dixac It nhât 80% tOng sO thành viên Hi dOng có
mat tai cuôc hop bó phiêu dong ; giri co' quan thuO'ng trirc cüa Hi dOng chuyên
ngành cap Nlhà nuO'c theo quy djnh.
- Trách rthim cña Hi dèng chuyên ngành cp Nlhà nuó'c:
+ Xem xét, diánh giá hè so' d nghi xét tang "Giâi thu'&ng H ChI Minh" ye
van h9c, ngh thuât theo quy dnh;
+ Thông báo cong khai kêt qua xét tang trên các phiroTig tin thông tin dai
chñng trong thai gian 15 ngày lam vic kê tilt ngày kêt thic thèi han xem xét,
dánh giá ho so';
+ Tip nhân, xir l các kin ngh trong thei gian 20 ngày ké tilt ngày kêt
thOc thai han thông báo kêt qua;
+ Hoàn thiên h so' dO diu kién, tiêu chun xét tng "Giâi thuO'ng Ho ChI
Minh" ye van h9c, ngh thut; thric It nhât 80% tong sO thành viên Hi dông Co
mt tai cuc h9p hO phiêu dOng ; gii co' quan thung trirc cña Hi dông cap
Nhà nuO'c theo quy djnh;
- Trách nhim cilia Hi dng cp Nba nuO'c:
+ Xem xét, dánh giá và bó phiu 11ra ch9n tác ph.m, cong trinh van h9c,
nghê thut dê nghj xét tng "Giài thuOng HO ChI Mirth" theo quy dinh;
4/
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+ Thông báo cong khai kt qua xét tang trên các phuong tin thông tin dai
chiing trong thai gian 20 ngây lam vic ké tii ngày kêt thñc thài hn xem xét,
dánh giá và 1ra chQn tác phârn, cong trinh;
+ Tip nhân, xr 1 cac 1cin nghi trong thè'i gian 20 ngày k tr ngày kêt
thñc thai hn thông báo kêt qua;
+ Xem xét dê nghi bng van bàn cña Chñ tich Hôi dng chuyên ngành cap
Nba rnróc va bô phieu dôi vai các tác phâm, cong trInh van hpc, ngh thut có
giá trj däc biêt xuât sac, có ânh huO'ng rng 1n, lâu dài trong dai song xà hi
nhung chua dat t' 1 phiêu dông theo quy djnh tai Hi dông cap Nba nuó'c;
+ Hoàn thin h so dü diu kIn, tiêu chun xét tang "Giài thu&ng Ho ChI
Minh" ye van h9c, ngh thuât; duoc It nhât 80% tOng so thành viên Hi dOng có
mt ti cuc hop bO phiêu dông '; trInh Thu tuóng ChInh phU theo quy djnh.
- Bô Van hóa, Th thao vâ Du lich t chirc L cong b Quyt dnh tang và
trao tang "Giâi thithng Ho ChI Minh" cña Chu tjch nuó'c.
* Cách thirc thirc hiên: Np tnrrc tip hoc gñi qua dinmg buii din.
* Thành phn, s lucing h so:
-Thànhphnhso:
(1) Bàn dang k tác phrn, cong tnlnh van hçc, ngh thut dê nghj xét tng
"Giãi thixó'ng Ho Chi Minh" ye van hoc, ngh thut theo Mâu so 1 a ti Phii Fçic
ban hânh kern theo Nghj dinh sO 90/2014/ND-CP ngày 29 tháng 9 nãm 2014 cüa
ChInh phii;
(2) Bàn sao, ânh chiip tác phm, cOng trmnh d nghj xét tang "Giãi thung
Ho ChI Minh" &rGc in trên khô giây A4, kern theo các thông tin co bàn ye näm,
tháng duac cong bô; torn tat ni dung tác phâm;
(3) Quyê't dfnh tqng thithng hoàc Giy chzng nhqn Giái thu'àng dói vó'i
nhimg tác phám, cong trInh quy dinh tQi diem b k/wan 2 Diéu 9 Nghi d/nh sO
133/20]8/ND-CP ngày 01 tháng 10 nám 2018 cza ChInh phi Np ban sao ti'r
sO gOc hogc ban sao có chLg thu'c hoc ban sao và xuát trInh ban chInh dé dOi
chiéu (tru'&ng hQp ncp hO so' trl!c tiép), nóp ban sao ttt' sO gOc hoàc ban sao cO
ch&ng thc (trzthng hcip nç5p hO so' qua bzcu dién). *
(4) Di vo'i tác phm, cOng ti'Inh van hoc, ngh thut cüa tác giâ là ngithi
nuo'c ngoài ma ho so' str ding ngôn ngü' nuo'c ngoài thI phâi kern theo bàn djch
sang tiêng Vit có chñng thrc;
(5) Các tài lieu khác lien quan dn tác phm, cOng trmnh (nu co).
- S lugng h so: 01 b.
* Thai hn giái quyêt:
- Theo thôi gian quy dnh trong K hoach duo'c Bô Van boa, Th thao và
Du ljch ban hânh truO'c môi dçt xét tang.
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- Giái thii&ng H ChI Minh v van h9c, nghê thut du9'c xét tng và cong
bô 05 nàm môt lan, vào dip k' niêrn ngày Quoc khánh 2 thang 9.
* Di trcmg thixc hiên thu tiic hành chInh: Ca nhân, t chirc.
* CG quan giâi quyt thu tçc hành chInh:
- CG quan có thm quyn quyt djnh: Chu tjch ni&c.
- Co' quan trirc tip thrc hiên: Bô Van hóa, Th thao và Du ljch.
- CG quan phi hçTp: Uy ban nhân dan tinh, thành ph trirc thuc Trung
rnJng; Hôi Van hoc, nghê thut chuyên ngành Trung uung, S& Van hóa, The
thao và Du lich.
* Kt qua thirc hin thu ti.ic hành chInh: Quyt dinh hành chInh, Bang
chthg nhân "Giài thi.thng Ho ChI Minh" ye van h9c, ngh thut.
* PhI, l phi: Không.
* Ten mâu &m, mu t khai:
Bàn dãng k tác phm, cong trinh d nghj xét tang "Giãi thi.r&ng Ho ChI
Minh" ye van h9c, ngh thu.t theo Mu sé 1 a ti Phii liic ban hành kern theo
Nghi dinE sO 90/2014/ND-CP ngày 29 tháng 9 näm 2014 ci1a Chinh phü.
* Yêu cu, diu kiên thirc hin thñ tic hành chinE:
- Tác già có tác phm, cong trInh van hoc, ngh thu.t duçic xét tang "Giài
thu&ng Ho ChI Minh" phâi trung thành vâi To quOc Vit Nam xà hi chü nghia;
Chap hành tOt pháp lust Vit Nam.
- Dã duçc cOng b, si.r dung duó'i các hInh thrc xut bàn, kin tr11c, triên lam,
san khâu, din ành, phát thanh, truyên hInh, ging day, dia hat và các hInh thü'c
khác kê tr ngày thành lap nithc Vit Nam dan chü cong hOa (nay là ntrc Cong
hoà xã hôi chñ nghia Viêt Nam) mung 2 thang 9 nàm 1945. Thai gian cOng b tOi
thiêu là 05 nãm dôi vó'i "Giái thuóug Ho Chi MinE" tInh den thai diem np hO so'
ti co' quan chuyên mon thuôc U ban nhn dan tinh, thành phô trirc thuc Trung
ixong quân 1 ye linh vrc van hoá, ngh thut ho.c Hi Van h9c, ngh thut
chuyên ngành Trung ilong.
- KhOng có tranh chp v quyn tác giã k tir thO'i dim thrçc cOng bO.
- Di vó'i nhffig tác phm, Cong trInh dLrçlc cOng b& sr dçing tr närn 1993
trO' ye truó'c:
+ Co tác dung to 1n phiic vu sr nghiêp each m.ng, có ành hithng rng 1n
va lâu dài trong dai song xA hôi, gop phân quan trong vào vic thay dOi nhn
thirc cña nhan dan trong su nghip phát triên van hoc, ngh thut Vit Nam, xây
dimg và báo v To quOc;
+ Co giá tn däc biêt xut sc v van hoc, ngh thuât, v ni dung tu ti.thng
và hInh thiirc ngh thut.
- Déi vai nhmg tác phm, cOng trhih du'p'c cOng be1, sü' diing sau näm 1993:

Li
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+ Co tác dung to 1ó phuc vu sr nghip each mng, có ánh huôig rng lóyi
và lâu dài trong dôi song xã hi, gop phân quan tr9ng vào vic thay dôi rihn
thirc cUa nhan dan trong sir nghip phát triên van hoc, ngh thuât Vit Nam, xây
drng vâ báo v TO quôc;
+ Co giá tn dãc biêt xut sc v van hoc, ngh thuât, v ni dung tix tung
và hInh thirc nghê thuât: Dã duçic tang Giâi Vàng, Giâi A, Giâi Nhât tai các cuc
thi, lien hoan chuyên nghiêp va triên lam ye van h9c, ngh thu.t cap quôc gia do
Bô Van hóa, The thao vâ Du lich tO chirc hoc Giái thixO'ng cao nhât cüa Hi
Van hoc, ngh thut chuyên ngành Trung uo'ng thuc linh vrc chuyên ngành
hoãc duoc tang giãi cao nhât tai cac cuc thi, lien hoan chuyên nghip và triên
lam ye van h9c, ngh thut quôc tê có uy tIn.
* Can cur pháp 1 cüa thñ tc hành chInh:
- Nghj djnh s 90/2014/ND-CP ngày 29 tháng 9 nãm 2014 cña ChInh phU
quy dinh ye "Giái thu'&ng Ho ChI Minh","Giãi thumg Nba nuxóc" ye van h9c,
ngh thut. Co hiu 1irc thi hành tir ngày 15 thang 11 nãm 2014.
- Ngh dnh séi 133/2018/ND-CP ngày 01 tháng 10 nãm 2018 cña ChInh
phü sira dôi, bô sung môt so diêu cña Nghj djnh so 90/2014/ND-CP ngày 29
tháng 9 näm 2014 cüa ChInh phñ ye "Giái thu'ng Ho ChI Minh", "Giâi thu&ng
Nba nuo'c" ye van hoc, nghê thu.t. Co hiu lrc thi hành tr ngây 15 tháng 11
nãm 2018.
- Nghf d.inh so' 11/2019/ND-CT ngày 30/01/2019 cia C'hInhphi't tha ä'Oi, bO
sung mót sO diéu cza các Nghi dnh CO quy djnh thi't tyc hành chInh lien quan
den yêu cáu np bàn sao giáy tà cO cOng chthig, chiIng thyc thuc phQm vi chtc
nàng quOn lj cia Bó Van hoá, The thao và Du lich. CO hiu hrc thi hành ti'c ngày
15 tha'ng3 nàm 2019.*
* Phán in nghiêng là ni dung ducic tha dái, hO' sung.
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Mu so la
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
Anh màu
(4x6) CO dong
du giáp lai

BAN BANG K' TAC PHAM, CONG TRINH
B ngh xét tang "Giãi thu'&ng Ho ChI Minh" v van hçc, ngh thut nãm...

KInh gfri: Hi dng xét tang Giài thuông H ChI Minh
v van hoc, ngh thut
1. Thông tin cá nhân
- Ho và ten (khai sinh)
- BI danh, bt danh
- Ngây, tháng, nãm sinh:
-Dântôc:
- Nguyen quán:
- H khâu thtièng trü
- Dcn v cOng tác:
- Diên thoai
- Dia chi lien he:
- SO Chñng minh nhân dan:
cap:...

Gió'i tInh

Ngày cap

Noi

2. Thông tin ye gia dInh:
Hovà
ten

Nàm sinh
Nam

Quan
h gia dInh
Nü'
vó'i tác giã

Cif
quan cong
tác

D!a chi
thung tru

3. Qua trInh cong tác:
Thôi gian
(Tzc tháng, nám ...
den tháng, nám...)

Co quan cong tác

Nghê nghip, chñ'c vi1

4. Danh sách tác phAm, cum tác phAm, cong trInh, cim cOng trInh
dãng k xét tng "Giãi thithng Ho ChI Minh" ye van hoc, ngh thut (tác
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giá, dng tcc giá dãng k khóng qua 05 tác phám, cum tác phám, cong trinh,
cm cOng trInh):
- LTnh virc d nghj xét tang Giài thu&ng
(ghi rö linh vuv: Am nhac, Dién ánh, Kién tric, Mia, M5 thuát, Nhiêp ánh, San
kháu, Van hQc hoc Van ngh dan gian).

TT

Ten và mô tã v
tácphm, cim tác
pham, cong trInh,
cim cOng trInh

Giãi thu'ông cüa
tác phm, ci1m tác
phm, cong trinh,
cum cong trinh

Tác giã/
dng tác giã

Nàm cong
bôlxuãt
ban

5. Khen thtr&ng: (Nêu các hInh thtc khen thu'Og và danh hiçu thi dua tic cap
Bó, tinh, thành phO truc thuóc Trung uog trà len
Co quan quyt d!nh khen
Nãm
HInh thirc khen thtthng
thwrng

6. K Iuãt: (Nêu các hInh thz'c k5 luát tic khien trách frO' len
Chmnh quyên, doàn the, to chi'c xd hói kern theo ban sao quyét djnh).

ye

Dáng,

TOi xin cam doan nhthig kê khai trên day là diing sr tht./.
(Lia danh), ngày
tháng
Ngtrô'i dang k
(Içi, ghi rö hQ ten)

nám....

Xác nhn cüa Thu trtthng don v hoc
Hi Van hQc nghê thut tnh/thành phô
(k ten, dóng du)

Ghi chU:

Hi dng ncli g1ri h so
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2. Thu tic xét tang "Giái thu'&ng Nhà nithc" v van hoc, ngh thut
* Trinh tu thuc hiên
- Trách nhiêm ctia tác giâ d nghi xét tang "Giái thu&ng Nba nuóc":
+ Tác giá dang k tác phm, cong trInh van hoc, ngh thut d ngh xét
tang "Giâi thithng Nlhà nuo'c" ye van hoc, nghe thuât theo chuyên ngành gñi 01
(met) b ho so trrc tiêp hoc qua dung buu diên den S Van hóa, The thao và
Du lich hoãc Hôi Van hoc, nghê thuât chuyên ngành Trung uong trong trLrèng
hçp tác giã là hi viên.
+ Truông hap tác già dã rnt thi nguñ di din hap pháp ciia tác giá hoc Ban
Chap hành Hôi Van hoc, ngh thut noi tác giâ là hi viên, sau khi thông nhât vói
ngui dai din hap pháp cUa tác giâ, dang k tác phm, cong trinh van hpc, ngh thut
dê nghj xét tng "Giâi thuing Nha rnthc" ye van hoc, ngh thut theo quy dnh.
- Trách nhim cüa Hi dng Cap CO s:
+ Xem xét, dánh giá hè so d nghi xét tang "Giài thi.rmg Nba nithc" ye van
hoc, ngh thut theo quy djnh;
+ Thông báo cOng khai kt qua xét tang trong thôi gian 10 ngày kë tr ngày
kêt thic thai han xem xét, dánh giá ho so;
+ Tip nhân, xü 1 cac kin nghj trong thôi gian 20 ngày k tr ngày kêt
thiic thèi han thông báo kêt qua;
+ Hoàn thin h so dñ diu kiên, tieu chun xét tang "Giâi thung Nhà
nuó'c" ye van hoc, nghêthuât; duo'c It nhât 80% tong so thành viên Hi dOng có
rnt tai cuc hçp bO phiêu dng ; gri co quan thtrng trijc ca Hi dOng chuyên
ngành cap Nhà nuo'c theo quy dnh.
- Trách nhim cüa Hi dng chuyên ngành cap Nba nuc:
+ Xem xét, dánh giá hc so d nghi xét tang "Giái thu&ng Nba nithc" ye van
h9c, ngh thu.t theo quy djrth;
+ Thông báo Cong khai kt qua xét tang trên các phu'oTig tin thông tin dai
chüng trong thèi gian 15 ngày lam viêc kê tr ngày két thñc th?ñ han xem xét,
dánh giá ho so;
+ Tip nhân, xir 1' cac kin nghi trong thè'i gian 20 ngày kê tr ngày kt
thüc thô'i han thông báo kêt qua;
+ Hoàn thiên h so dñ diu kiên, tieu chun xet tng "Uiãi thuOng Nba
nuó'c" ye van hçc, ngh thuât; thrçc It nhât 80% tong so thành viên Hi dông Co
mat tai cuôc hop bO phieu dông '; gri co quan thuèg tnrc cüa Hi dOng cap
Nhà nuO'c theo quy djnh.
- Trách nhim cua Hi dng cp Nhà nithc:
+ Xem xét, dánh giá và bO phiu la ch9n tác phm, cong trInh van h9c,
nghe thut dê nghi xét tang "Giái thu'tmg Nhà nuc" theo quy djnh;
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+ Thông báo cong khai kt qua xét tng trën các phuung tin thông tin dai
chiing trong thè'i gian 20 ngay lam viêc ké tr ngày kêt thüc thOi han xem xét,
dánh giá và 1ra ch9n tác phâm, cOng trInh;
+ Tip nhân, xr l' cac kin nghi trong thô'i gian 20 ngày k tir ngày két
thic thôi han thông báo kêt qua;
+ Xem xét d nghi bang van bàn cüa Chii tjch Hi dng chuyên ngành cap
Nlià nithc và bô phieu dOi vi các tác phârn, cOng trInh van h9c, ngh thut có
giá trj däc bit xuât sac, có ánh hu&ng rng Rm, lâu dài trong dè'i song xã hi
nhmig chua dt t 1 phiêu dông theo quy djnh tai Hi dOng cap Nlhà nuic".
+ Hoàn thiên h so' dü diu kiên, tieu chun xet tng "Giâi thu&ng Nba
nuoc" ye van hoc, nghthut; diuo'c It nhât 80% tOng so thành viên Hi dông có
mt tai cuc h9p bO phiêu dOng 2; trinh Thu tu'óng Chinh phü theo quy djnh.
+ Hi dng cp Nhànuic g11i B Ni v (Ban Thi dua - Khen thu&ng
Trung Lrang) 03 bt ho so' dê tong hçip trInh Thfi tu'ó'ng ChInh phü theo quy dnh.
- Bô Van hóa, Th thao và Du lich t chirc L cong b Quyt dnh tang và
trao tang "Giãi thung Nhà nuOc" cüa Chi tjch nuó'c.
* Cách thrc thirc hin: Nôp trirc tip hoc g1r1 qua dithng bu'u din.
* Thành phn, s lucing h so':
-Thànhphnhso':
(1) Bàn dsãng k tác phm, cOng trinh van h9c, ngh thuât d nghj xét tang
"Giâi thu&ng Nba nuó'c" ye van h9c, ngh thu.t theo Mâu so lb tai Phi liic ban
hành kern theo Nghi dinh sO 90/2014/ND-CP ngày 29 tháng 9 nàm 2014 cfia
ChInh phü;
(2) Bàn sao, ành chup tác phm, cong trinh dê nghj xét tang "Giãi thu'âng
Nba nuó'c" du'o'c in trên khO giây A4, kern theo các thông tin co' bàn ye nãrn,
tháng duc cOng bô; torn tat ni dung tác phârn;
(3) Quyé't djnh tang thuó71g hogc Giq chg nhn Giái thzthng dói vó'i
nhthg tác phám, cong trInh quy dfnh tgi diem b khoán 2 Diéu 10 Nghj d,inh so
]33/2018/ND-CP ngày 01 thOng 10 nám 2018 cza C'hmnh phii' N5p bOn sao tfi'
so gOc hoc bOn sao cO ch&ng thy'c hoc ban sao và xuOt trInh bOn chInh dé dOi
chiéu (tru'672g hcip n5p hO so' tru'c tiép),' nOp bOn sao tIt' sO góc hoc bOn sao cO
ch&ng thitc (trzthng hctp nc2p hO so' qua buu din), *
(4) Di vó'i tác ph,m, cOng trinh van h9c, ngh thut ciia tác giá là ngu'à'i
rnró'c ngoài ma ho so' s1r ding ngOn ngt n1r0'c ngoài thI phái kern theo bàn djch
sang tiêng Vit có chrng tfrçrc;
(5) Các tài 1iu khác lien quan dn tác phm, cOng trinh (nu co).
-S1uç'nghso': 01 b.
* Thà'i han giài quyt:
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- Theo thà'i gian quy djnh trong K hoach drçic B Van hóa, The thao vâ
Du ljch ban hành trixóc môi dçrt xét tng.
- Giãi ththng Nhà rnró v van h9c, ngh thut dugc xét tang Va cong bô
05 nãm mt lan, vào djp ki nim ngày Quôc khánh 2 tháng 9.
* Di tucmg thrc hin thu tic hânh chInh: Ca nhân, t chirc.
* Co quan thirrc hin thñ tçic hành chInh:
- Co quan có thm quyn quyt djnh: Chñ tjch nirOc.
- Co quan trtrc tip thixc hiên: Bô Van hóa, Th thao và Du ljch.
- Co quan phi hop: liJy ban nhân dan tinh, thành ph trirc thuc Trung
uong; Hôi Van hoc, nghê thuât chuyên ngành Trung uang, Sà Van hóa, The
thao và Du ljch.
* Kt qua thi.rc hiên thu tuc hành chInh: Quyt dnh hành chInh; Bang
chñng nhn "Giãi thithng Nhà nu'óc" ye van h9c, ngh thut.
* PhI, 1 phi: KhOng.
* Ten mâu don, mâu t6 khai:
Bàn dàng k tác phm, cong trInh van hoc, ngh thuât dê nghj xét tang
"Giài thu&ng Nha nuo'c" ye van hoc, ngh thut theo Mâu so lb ti Phii 1ic ban
hành kern theo Nghi dlinh sO 90/2014/ND-CP ngày 29 tháng 9 närn 2014 cña
ChInh phñ.
* Yéu cu, diu kiên thuc hiên thñ tuc hành chInh:
- Tác giã có tác ph.m, cOng trInh van hoc, ngh thut duc xét tang "Giâi
thirrng Nba rnthc" phái trung thành vó'i TO quOc Vit Narn xã hi chü nghia;
Chap hành tOt pháp 1u.t Vit Nam.
- Dä dugc cOng b, sü diing diri các hInh thñc xut ban, kin triiic, trin
lam, san khâu, diên ành, phát thanh, truyên hInh, giáng day, dia hat và các hInh
thirc khac kê tr ngày thành 1p nuó'c Vit Narn dan chü cong hôa (nay là nuó'c
Cong boa xã hi chü nghia Vi@ Nam) mñng 2 thang 9 nãm 1945. ThO'i gian
cOng bo tOi thiêu là 03 nãm dOi voi "Giài thu&ng Nha nuO'c" tInh den thOidiêm
np ho so t?i co quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc
thuc trung uang quãn l ye lTnh vi.rc van hóa, ngh thuât hoàc Hôi Van hpc,
ngh thut chuyên ngành Trung hong;
- KhOng có trarth chp v quyn tác giá k tr thO'i dirn ducc cong bô.
- Di vi nhmg tác phm, cOng trInh dirçc cOng bi, si:r dirng tr näm 1993
tr6 ye truó'c:
+ Co tác dung tat trong giáo duc, xây dtrng con nguOi mói, nâng cao trInh
do thâm m5 cüa than dan, gop phân dáng ké vao vic thay dOi nhn thuc cüa
nhân dan trong su nghip phát triên van h9c, ngh thut Vit Nam, xây drng Va
báo v TO quOc;

k
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+ Co giá tn xut sc v van hoc, nghê thut, v ni dung tu tithng và hlnh
thirc ngh thut.
- Di vii nhimg tác phrn, cOng trmnh ducc cOng b& sir dung sau nãm 1993:
± Co tác dung tt trong giáo duc, xây dimg con ngu6i mOi, nâng cao trInh
d thâm m5 cUa nhan dan, gop phân dáng ké vào vic thay dôi nhn thirc cña
nhan dântrong sir nghip phát triên van hpc, ngh thut Vit Nam, xây drng và
bâo v To quOc;
+ CO giá trj xut sc v van hpc, ngh thut, v nôi dung tu tu&ng vâ hmnh
thirc nghê thu.t: Da durc tang Giâi Nhât, Nlii, Ba (Giãi A, B,C hoãc Giãi Vàng,
B?c, Eong) tai cac cuc thi, lien hoan chuyên nghip va triên, lam ye van h9c,
ngh thut cap quOc gia do B Van boa, The thao và Du ljch tO chü'c ho.c duc
tang Giãi Nhât, Nhì, Ba (Giâi A, B, C hoc Giái Vàng, Bc, DOng) cüa Hi Van
hoc, nghê thut chuyên ngành Trung lroTlg thuc linh virc chuyên ngânh hoc
du'o'c tang giái thu&ng chInE tai cac cuôc thi, lien hoan chuyên nghip vâ triên
lam ye van hoc, ngh thut quOc tê có uy tin.
* Can cr pháp 1 cña thu tiic hành chinh:
- Nghj dnh s 90/2014/ND-CP ngáy 29 tháng 9 nãrn 2014 cüa Chinh phü
quy dnh ye "Giâi thu'&ng Ho ChI Minh","Giài thu&ng Nhà nuO'c" ye van hpc,
ngh thuât. Co hiu 1rc thi hânh tr ngây 15 tháng 11 nàm 2014.
- Nghj dinh s 133/201 8/ND-CP ngây 01 thang 10 näm 2018 cüa ChInh
phü süa dôi, bô sung môt so diêu cüa Nghj djnh so 90/2014/ND-CP ngày 29
tháng 9 näm 2014 cüa ChInE phü ye "Giâi thu&ng HO ChI Minh", "Giái thuO'ng
Nba nuOc" ye van hoc, ngh thuât. Co hiu luc thi hnh tr ngây 15 tháng 11 näm
2018.
- Nghf d.inh sO' 11/2019/ND-CP ngày 30/01/2019 ci'ta ChInhphzszth dói, bó
sung mót sO diéu cia các Nghf dfnh có quy djnh thi tyc hành chInh lien quan
den yêu cáu np ban sao giáy tà cO cOng cht'rng, chig thyc thuc phqm vi chc
nàng quán l cia Bó Van hoá, The thao và Du if ch. CO hiéu lyc thi hành tir ngày
15 tháng 3 nàm 2019. *
* Phan in nghiéng là nçi dung thwc tha di, b sung.
j1
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Mâu so lb
Anh mu
(4x6) Co
dâu giáp Iai

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Ttr do - Hanh phüc

BAN BANG K TAC PHAM, CONG TR!NH
Be nghi xét tang "Giãi thn'&ng Nhà ntró'c" v van hQc, ngh thut nàm...

KInh giri: Hi dng xét tang "Oiái thu&ng Nhà rnrcc"
ye van h9c, ngh thuât

1. Thông tin cá nhân:
- Ho và ten (khai sinh)
- BI danh, bñt danh
- Ngây, thang, nàm sinh:
-Dântôc:
- Nguyen quán:
- H khâu thu?rng trü
- Dmi vj cong tác:
-Diênthoai
- Dia chi lien he:
- So Chirng rninh nhân dan:

Gió'i tInkr

Ngày cap

NGi

cp.
2. Thông tin v ia dInh:
Nãm sinh Quan he
gia Ilnh
Ho và ten
v&i tác
Nam Nü'
giã

Co' quan cong
tác

B!a chi thirông
trü

3. Qua trinh cong tác:
Thô'i gian
(Tz'c tháng, nám ...
den tháng, nám...)

Co' quan cong tác

Nghê nghip, chfrc vii

4. Danh sách tác phm, cum tác phãm, Cong trInh, ci1m cong trInh
dãng k xét tng "Giãi thithng Nhà nithc" ye van hoc, ngh thut 'tác giá,
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dng tác giá dàng kj khOng qua 05 tác phá'm, cum tác phá'm, cOng trInh, cym
cong trInh).
- LInh vrc d nghj xét tng Giài thu'ó'ng:
(ghi r6 linh vu'c: Am nhac, Diên ánh, Kién tric, Mza, M2 thuát, Nhiép ánh, San
kháu, Van hQc hoc Van ngh clan gian).

TT

Ten và mô tã v
tácphâm, cum tác
pham, cong trInh,
ciim cong trInh

Giãi thtthng cüa
tácphm, cum tác
phâm, cong trInh,
cklm cong trInh

Tác giá/
dông tác giã

Nãm cong
b/
xuât ban

5. Khen thir&ng: (Nêu các hInh tha'c khen thudiig và danh hiu thi dua tz.'t cap
Bô, tin/i, thànhphó try'c thuóc Trung u'o'ng trd)
C quan quyêt dlnh khen
Nm
HInh thfrc khen thithng
thithng

6. K' luât: (Néu các hInh thiIc k) luát ti'i' khiê'n trách tr& len ye Dáng,
ChInh quyén, doan the, tO' chz'c xä hOi kern theo ban sao quyét djnh).

Tôi xin cam dioan nhthig kê khai trên diây là dng sr th.t./.
(Dia danh), ngày
tháng
Ngithi dàng k
(kj, ghi ró hQ ten)

nám....

Xác nhn cüa Thu trtthng do'n v hoc
Hi Van hQc ngh thut tin h/thành phô
(kj ten, dóng c/au)

Ghi chU: Hi dng noi gCri h so
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