
UBND TINH BtNH DUONG CQNG BOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO VAN HOA, THE THAO VA DU LCH Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

IKH-SVHTTDL BInh Du'ung, ngày tháng  5  nàrn 2020 

KE HOACH 
Xét tng danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân tru tü" 

trong linh vic di san van hóa phi vt th In thu III 

Can cir Nghj djnh s6 62/2014/ND-CP ngây 25 tháng 6 nàm 2014 cüa 
Chmh phu Quy dnh ye xet tng danh hiçu Nghç than than dan , 'Nghe nhan 
uu tñ" trong 11th vrc di san van hóa phi 4t the; 

Can cü Nghj djnh s 11/20191ND-CP ngày 30 tháng 01 nam 2019 cüa 
ChInh Phü süa dôi, bô sung mOt  sO diêu cüa các Nghj djnh có quy djnh thu tVc 
hành chinh lien quan den yêu câu np ban sao giây ti có cong chi'rng, chi'rng 
thirc thuOc pham vi chüc näng quãn 1' cüa Bô Van hóa, The thao và Du Uch; 

Can cü Quy& djnh s6 3470/QD-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 nãm 2019 
cüa Bô Van hóa, The thao và Du ljch ye vic ban hành Kê hoach  xét tng danh 
hiu "Ngh than than dan", "Ngh nhan uu tui" trong 11th virc di san van hóa 
phi v.t the lan thu Ba - nàm 2021 và Cong van so 316/BVHITDL-TDKT ngày 
20 tháng 01 nãm 2020 cüa Bô Van hóa, The thao và Du ljch ye vic Hithng dan 
xét tng danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhãn uu tü" trong llnh vrc di 
san van hóa phi v.t the, 

So Van hóa, Th thao và Du ljch tith BIth Duing ban hãnh K hoch xét 
tng danh hiu "Ngh than nhãn dan", "Ngh than uu tü" trong 11th vrc di san 
van hóa phi vt the lan thu iii, cii the thu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

Xét ch9n, ton vinh nhttng cá than có dü phm cht dao  düc, Co tài nàng 
nghê nghip dc bit xuât sac, dang nâm giti, truyên day, có cOng hiên to iOn, 
tiêu biêu cho sir nghip bâo v và phát huy giá trj di san van hóa phi 4t the 
trong pham vi Ca nuOc, 0 các 11th vijc: tiêng nói, chtt viêt; ngü van dan gian; 
ngh thut trmnh din dan gian; tp quán xA hOi  và tin nguOng; lé hi truyên 
thông; tn thüc dan gian dé nghj HOi  dông các cap xem xét, trinh Chu tjch nuOc 
tang dath hiu "Ngh nhân nhãn dan", "Ngh nhãn uu tü" trong llnh vrc di san 
van bOa phi vt the lan thu III - nàm 2021. 

' A 2. Yeu cau 

- Dam bâo hoat dng th chüc xét tng tai  các c.p HOi  dng dung di 
tllclng, tiêu chuân, quy trInh và thU tuc duoc quy djth tai  Nghj djth so 
62/2014/ND-CP va Nghj djnh so i 1/2019/ND-CP cUa ChIth phU. 

- Dam báo trin khai Cong vic dáng tin dO th0i gian dir kin. 

II. NQI DUNG CONG VIC vA TIEN DQ TH1C HIN 
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A A A •A A A A 

1. Thong bao ye ke hoch xet tng danh hiçu Nghe nhan nhan dan 
"Ngh nhân iru tü" trong linh vyc di san van hóa phi vt the 1n thu III 

Phông T chüc - Pháp ch& Si Van hóa, Th thao và Du ljch tham muu 
xay drng Thông báo ye kê hoach  xét tng danh hiu "Ngh nhan than dan", 
"Ngh than uu tü" trong llnh vrc di san van hóa phi v.t the lan thu III dê phô 
bin, huàng dn dn các to chüc, cá nhãn lien quan. 

A A A A 2. Thanh 1p Hoi dong cap tinh 

- S& Van hóa, Th thao và Du ljch là Ca quan thu?mg trirc, tham muu Chü 
A A A A A A tch UBND trnh ra quyet dnh thanh 1p H91 dong cap trnh de xet ch9n ho so cua 

cá nhân d nghj xét tng danh hiu "Ngh nhãn than dan", "Ngh than uu tü" 
trong 11th vrc di san van hóa phi vt the lan thu III. 

- Thanh phan Hçn dong: 

Theo Diu 8, Nghj djnh 62/2014/ND-CP cüa Bo Van hóa, Th thao và Du 
ljch, thành ph.n HOi  dông có tr 09 - 12 thành viên, gôm: 

+ Lãnh do UBND tinh là Chü tjch Hi dng. 

+ Giám dc S& Van boa, Th thao và Du ljch là Phó Chü tjch HOi  dng. 

+ Các Uy viên cüa HOi  dng: Ban Thi dua - Khen thu&ng tinh, Länh dao 
phOng Quãn l Van hóa và Gia dInh, Giám doe Bâo tang tinh, các nhà nghiên 
cuu, thà khoa h9c chuyên sâu ye 11th vrc di san van hóa phi 4t the dang hoat 
dOng tai  các  hOi  chuyên ngàth cüa tinh, nghnhãn thuc các 1oi hInh di san 
van hóa phi v.t th phü hçip vâi 1oi hInh cüa ho so duqc xem xét. 

+ T Thu k: Van phOng UBND tinh; PhOng Quãn l Van hóa và Gia 
dIth, phông T chüc - Pháp chê, Van phOng S&. 

A 3. Tien do 

- Thông báo v k hoch xét tang dath hiu "Ngh than than dan", 
"Ngh than uu ti" trong 11th vrc di san van hóa phi 4t the lan thu III: Tháng 
5/2020. 

- Thyi gian nhn h so: Tü nay dn h& ngày 14/8/2020. 

-. Thãnh l.p HOi  dng c.p tinh: Qu 111/2020 (Can cü vào tInh hInh tip 
nhn ho so, phông TO chüc - Pháp chê së âê xuât thii gian cii the). 

-Th?ñ gian Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch hoàn thin h so trIth HOi 
dong cap tinh: Tr ngày 17/8/2020 den ngày 0 1/10/2020. 

- ThOi gian HOi  dng c.p tith giri h so len Hi dng chuyên ngành cp 
Bô dé nghj BO Van hóa, The thao và Du ljch trInh Thu tu&ng ChIth phü dê nghj 
Chü tjch nithc tng danh hiu "Ngh than than dan", "Ngh than i.ru tü" trong 
- P A A A P P A lrnh virc di san van hoa phi v?t  the lan thu III: Ngay 16/10/2020 (trnh theo dau 
buu din). 

4. Thông báo kt qua cüa Hi ding cp Nhã niróc 
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- S& Van boa, Th thao và Du ljch dang tâi thông tin v kt qua xét ch9n 
cüa HOi  dng cp Nhâ nuóc tren Cong thông tin din t1r cüa Uy ban nhân dan 
tinh và Website cüa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch. 

- Thii gian th%rc hin: Sau khi BO Van hóa, Th thao và Du ljch dang tâi 
thông tin kt qua cUa HOi  dng cap Nba nithc. 

Ill. TO CH11C THIIC HIN 

1. VãnphôngS& 

- Tham mini hrncng dn cá than duçc trao tng danh hiu "Ngh nhân 
nhân dan", "Nghê nhân uu tü" tham dr Lê cong bô quyêt djnh và trao tng danh 
hiêu do Bô Van hOa, The thao và Du ljch to chirc (neu cO) hoc Lê cong bô do 
tinh t chrc sau khi có Quyêt djnh cüa Chü tjch nuâc. 

- Theo dOi, rà soát, don dc các phOng ban, don vj lien quan dam báo triên 
P •/ A A khai dung tien d9 cong viçc. 

- 2. Phong To chuc - Phap che 

a) Chü trI các nOi  dung sau: 

- Xây drng K hoch, Thông báo xét tng danh hiu "Ngh nhân nhân 
dan", "Ngh nhãn uu tü" trong linh vrc di san van hóa phi v.t the lan thu III 

- Tham muu t chüc các phiên h9p cüa HOi  dng cp tinh; tham miruHi 
dong cp tinh tO chirc 1y kin cong dOng ye trng cá nhân dé nghj xét tng. 

- Trâ Rn don thu, kin nghj lien quan dn cong tác xét tng danh hiu 
"Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhãn ixu tü" trong linh vrc di san van hóa phi v.t 
th 1&n thi'r III. 

b) Phi hçip vói các phông lien quan thrc hin các nOi  dung: 

- Ph& hqp PhOng Quán 1 Van boa và Gia dInh: 

+ Tham rnui.i Länh do Sâ trInh Chü tjch UBND tinh ra Quyt djnh thành 
1p HOi  dng cap tinh, hoàn thin ho so trinh HOi  dong cap tinh theo quy djnh. 

+ Tham muu trInh Chü tjch Hi dng cp tinh thành l.p T Thu k. 

+ Tip nhn, kim tra, thm djnh, tng hçrp h so, chu.n bj tài 1iu, nOi 
dung phiic vi các phiên hçp cüa HOi  dOng cap tinh. 

- Phi hcip vO'i PhOng K hoch - Tài chInh tham muu các nOi  dung kinh 
phI có lien quan. 

3. Phông Quãn J Van hóa và Gia dInh 

- Tip than,  kim tra, thm djnh, tng hçip h so, chun bj tài 1iu, nOi 
dung ph1ic vi các phiên hçp cüa Hi dOng cap tinh. 

- Hoàn thin h so trInh Hi dng cp tinh theo quy djnh. 

3. Phông K hoch - Tài chInh 

Chü tn, phôi hqp vci các phOng chuyên mon có lien quan tham mi.ru các 
ni dung kinh phi có lien quan theo quy djnh t.i Nghj djnh so 62/2014/ND-CF 
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ngày 25 tháng 6 nm 2014 Quy djnh v xét tng danh hiu "Ngh nhân than 
dan", "Ngh nhãn i.ru tü" trong iToh vrc di san van hóa phi 4t the. 

4. Bão tang tinh 

- Ph& hcip tuyên truyn, phi bin, huàng dk trin khai thirc hin K 
hoach xét tng danh hiu "Ngh nhân than dan", "Ngh than uu tü" trong llnh 
vrc di san van boa phi 4t the lan thir III. 

- Phi hcip vói phông T chüc - Pháp ché, Phông Quân 1 Van hóavà Gia 
ctInh, các dun vj lien quan tham mi.ru HOi  dông cap tinh to chirc lay kiên cong 
dng v trng cá nhãn d nghj xét tng. 

- Trã 1i cac kin nghj lien quan dn chuyên mon trong cOng tác xét tng 
cüa Hi dng c.p tinh. 

5. Trung tam Van hóa - Ngh thut; Hi Van h9c Ngh thut tinh 
r .- - Phoi hçcp tuyen tmyen, pho bien, huong dan then khai thc hin Ke 

hoach xét tng danh hiu "Ngh nhân than dan", "Ngh than uu tü" trong llnh 
vrc di san van hóa phi 4t the lan thu III - nàm 2021 dôi vi các to chüc, hi 
viên thuôc hôi hoäc hOi  viên các Câu lac bO van hóa van ngliê. 

: Ph hçip vói S& Vänhóa Ththao và Du ljch trong vic t chüc ly 
hen c9ng dong ye tung ca than de ngh xet tng cua H9i hoac  Cau  lac  b9. 

._ , ' * . * . _ , 
6. Phong Van hoa va Thong tin cac huyen, th! xa, thanh pho 

- Tuyên truyn, ph6 bin, hithng dn trin khai thrc hin K hoach xét 
tang danh hiu "Ngh nhãn than dan", "Ngh nhãn mi tii" trong 11th vrc di san 
van hóa phi vt the lan thir III. 

- Ph& hçip, hithng dn UBND các xã, phuiing, th trn h trq các cá than 
dü diêu kin tham gia däng k. 

- Phi hcip vói Sä Van hóa, Th thao và Du ljch trong vic t chüc 1y 
hen cong dông ye timg cá nhãn dê nghj xét tng cüa dja phuung. 

Trên day là K hoach  xét tng danh hiu "Ngh than than dan", "Ngh 
than uu tü" trong llnh vrc di san van hóa phi 4t the lan thu Ill, S& Van boa, The 
thao va Du ijch dê nghj cac dun vi,  phOng ban lien quan triên khai thirc hin./. & 

No'inhin: 
- UBND tinh (dé b/c); 
- Ban Tuyén giáo Tinh üy (dê b/c); 
- Si Thông tin và Truyên thông; 
- Báo BInh Ducing; Dài PT-TH Binh Dtwng; 
- Cong Thông tin Din tCr tinh; 
- Website S VHTTDL; 
- Hi VH-NT tinh; 
- Các phOng chuyén mon thuOc So; 
- Các &ln vi sr nghip trirc thuc SO-, 
- UBND; phöng VHTF các huyn, thj, thãnh ph& 
- Luu:VT, TCPC. 

G1AM DOC 

Nguyn Khoa Hãi 
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