
UBND TENH BINH DUQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
SO VAN HÔA, THE THAO  VA DU LJCH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc  

S& /KH-SVH ITDL Blnh Thcong, ngày OS tháng 6 nám 2021 

KE bACH 
Trin khai vic ti chüc xét tng danh hiu 

"Ngh si nhân dan", "Ngh  si iru tü" trên  dja bàn tinh Blnh Dirong 

Can cü Nghj djnh S6 89/2014,ND-CP ngay 29 tháng 9 nätn 2014 cüa 
ChmhphuQuydnhvexettngdanhhieu 'Nghesinhandan, 'Nghçsiuutu; 

Can cr Nghj djnh s6 40/2021/ND-CP ngày 30 tháng 3 nàm 2021 cüa 
F 9 9 A A A A 9 A Chinh phu sua doi, bo sung mçt so dieu cua Ng1 dnh so 89/2014/ND-CP ngay 

29 tháng 9 nãm 2014 cüa ChInh phü Quy djnh ye xét tng danh hiu "Ngh si 
nhân dan", "Ngh si tru tü"; 

C cü Quyet djnh S6 1660/QD-BVHTFDL ngày 25.. tháng 5 nàm 2021 
cua BQ Van hoa, The thao va Du 1ch ye viçc ban hanh Ke ho?ch  xet tng danh 
hiu "Ngh si nhân dan", "Ngh sI iru t(f' 1n thu 10 Va Cong van s6 
1692/B VHYFDL-TDKT ngay 26 thang 5 nam 2021 cua BQ Van hoa, The thao 
va Du 11ch ye viec Hi.rang dan xet tng danh hiçu 'Nghç Si nhan dan, 'Nghe si 
uutü"lãnthirlO. 

S?i Van hóa, Th thao va Du ljch tinh Bmnh Drnmg ban hành K hoch xét 
tang danh hiu "Ngh sI nhãn dan", "Ngh sI uu t(i" trên dja bàn tinh BInh ( 
Duang,c%ithénhusau: (' ru'1 

I. MUC Old, YEU cAu 
1. Myc dIch 
Xét chQn, ton vinh nhUng ngh sI có âü phãm chat dao  düc, Co cong hiên 

n6i tri, cO tâi nang ngh thut xuk sAc, tiêu biu cho loai  hmnh, ngãnh, ngh 
nghê thut dé trInh Hi dông cap Nhà rnthc trInh Thu tithng Chinh phü dê nghj 
Chü tjch nuâc tng danh hiu "Ngh si nhân dan", "Ngh si uu tü" lan thur 10. 

2. Yêu cAu 
- Dam bâo vic t6 churc xét tng t?i  các cAp Hôi d6ng dung d6i tirçing, tiêu 

chun, quy trmnh và thu tiic duçic quy djnh ti Nghj djnh so 89/2014/ND-CP 
ngày 29 tháng 9 näm 2014 cüa ChInh phü Quy djnh ye xét tng danh hiu "Ngh 
si than dan", "Ngh si iru tui" (sau day vi& tAt là Nghj djnh so 89/2014/ND-CP); 
Nghj djnh s6 40/2021/ND-CP ngày 30 thãng 3 nm 2021 cüa Chinh phü süa dôi, 
b6 sung mt s6 dieu cüa Ngh.j djnh so 89/2014/ND-CP ngày 29 tháng 9 näm 
2014 cüa Chinh phü Quy djnh ye xét tng danh hiu "Ngh si nhãn dan", "Ngh 
si uu tü" (sau dày vi& tAt là Nghi djnh s6 40/2021/ND-CP) và Quyêt djnh so 
1660/QD-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 nm 2021 cUa BO Vn hóa, The thao và 
Du ljch (sau day viêt tAt là Quyêt djnh so 1660/QD-BVHTFDL). 

- Dam bão Hôi d8ng các cAp lam vic duing tin do thri gian dir kin. 
LI. TO CII(JC TR1fC HIN 
1. Các t chuc hi và các don vi ngh thut Co lien quan 
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• A F A F P.. • F • A A F F • A Nguai dung thu cac to chuc h9l va cac don v nghc thuat co trach nhiçm: 
- Ph bin, giài thiu Nghj dinh s 89/20141ND-CP; Nghj djnh s6 

40/2021/ND-CP; Quyêt djnh so 1660/QD-BVHTTDL và kê hoach xét tng danh 
hiêu "Nghê sT nhãn dan", "Ngh sT uu tü" Cüa Sà Van boa, The thao và Du ljch 
tinh BInh Duong. 

- Huâng dn các tru1ng hçTp thuc th chüc, don vj mInh thijc hin h so 
ding quy djnh, t6ng hqp h so hoàn chinh va giri ye s Van hóa, The thao và 
Du ljch tinh Bmnh Duang. 

- PhM hqp cüng S& Van hOa, Th thao và Du ljch tinh BInh Duong trong 
cong tác xét tng danh hiêu. 

2. SO' Van hóa, Th thao vIDu ljch tinh Blnh Dirong
A - A 2.1. Thanh 13p Hoi dong cap co so' xet tang danh hiçu Nghe si nhan 

A -n • P. A dan , Nghç si iru tu (gçn tat la Hçi dong cap So') 
- Ph bin, giii thiu Nghj djnh s 89/2014/ND-CP; Nghj djnh s6 

40/20211ND-CP; Quy& djnh sE 1660/QD-BVHTTDL và kê hoch xét tng danh 
hiu "Ngh sT nhãn din", "Ngh sT uu tñ" cüa So Van hOa, The thao và Du ljch 
tinh BInh Duong. 

• A A A A A A tA •A A - Thanh 1p Hçi dong cap co so, tiep nh?n ho so, tham dinh  dieu kiçn, tieu 
chun xét tng danh hiu "Ngh sT nhãn dan", "Ngh si uu t(i". 

- To chirc CáC phiên hop cüa Hôi dng cp co sO. Niêm y& cong khai 
danh sách np h so và danh sách các truOng hcip duac Hôi dông cap co sO 
th6ng that d xut Hi dong Cap tinh xem xét theo quy dinh. 

- Trã lOi don, thu lien quan dn cong tác xét tng danh hiu "Ngh si nhãn 
dan", "Ngh sT uu tü" (nu co). 

P.' A - Hoan thiçn ho so trmh Hçi dong ap tmh theo quy dnh. 
• A • • • S ? At A 2.2. Thirc hiçn vai tro Ia Co quan thirong trirc cua Rçi dong cap tinh 

xét tng danh hiu "Ngh Si nhân dan", "Ngh si iru hi" 

- Phoi hqp vai Van phong Uy ban nhan dan tinh to chuc ca phien hQp 
Cüa Hi dông cap tinh. 

A •A A . A A A • A • F - Tiep nh?n, hem fra, tham dinh,  tong hçip ho sa, chuan b tai liçu va CaC 
ni dung lien quan phiic vii Cong tác xét tng cüa Hôi dong cap tinh. 

- Tham muu t chüc cac phien hQp cüa Hôi dng cp tinh; th%rc hin them 
y& cong khai danh sách các truOng hçip ducc Hi dng cp tinh thng nht dê 
xut Hôi dng Cap Nba nuOc xem xét theo quy djnh. 

- Tham muu Hôi dng Cap tinh trã lOi kin nghj, don thu lien quan dn 
cong táC xét tng danh hiu "Ngh Si nhãn dan", "Ngh sT uu tü". 

• • A A A A • , - Hoan thin ho so trmh Hçi dong cap Nha nuoc theo quy dnh. 
ifi. THANU LJP HQI BONG VA TO THu KY HQI BONG CAP 

TH 
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. A •A a - a a ,, A - 1. Hçi dong xet tong danh hieu Nghç si nhan dan , Nghç si tm tu 
cap tinh 

• A a. A 1.1 So hrçrng, thanh phan IIçi dong cap tinh 
Hi dông cap tinh có tr 09 dn 11 thành viên, thành phn C1i th nhu sau: 
a) Chü tjch HOi  dng là Phó ChU tjch Uy ban nhãn dan cp tinh. 
b) Các Phó ChiX tjch Hi dng là lãnh dao  Ban Tuyên giáo Tinhüy, Giám 
- 4 , r A A 9 doc hoac Pho Giam doc phi trach nghe thut cua Sa Van hoa, The thao va Du 

ljch. 
c) Thành viên Hi dng bao gm: Ban Thi dua - Khen thuông tinh, Dài 

Phát thanh va Truyên hinh tinh;Hi VAn hçc - Ngh thi4t tinh; dai  din các don 
v nghe thuat tmh; chuyen gia ye cac chuyen nganh nghç thut. 

Hôi dông sir d%Jng con dâu cüa Uy ban nhãn dan cap tinh. Si VAn hóa, 
The thao Va Du ljch là co quan thuiing trirc cüa Hi dông. Hi dông có T Thu 
ky do Chu tch HQ1 dong thanh lap. 

a • A S A •7 A 1.2. Nguyen tac lam vice va nhiçm vii cua IIçn dong 
a) Nguyen tc lam vic cüa Hôi dng 
- Hi dng duçcc thành 1p theo trng dçit xét tng va tr giãi th sau kbi 

hoãn thãnh nhiêm vu. 
- Ca than dang là d6i tuqng xét tng danh hiu "Ngh si nhân dan", 

"Ngh si ixu tü" không tham gia các cap Hi dng. 
- HQ1 dong lam viçc theo nguyen tac dan chu, cong khai va bo phieup. 
- Hçi dong to chuc phien hQp kin co it nhat 90/o thanh vien HQi 

trong do Chü tjch HOi  ding hoäc Phó Chü tjch Hôi dng duoc Chü tjc1 I/ 
dong üy quyên.

A A A A A - Ho so de ngh xet tng danh hiçu 'Nghç si nhan dan, 'Nghe si iru tu 
dü diu kin gii coquan thumg tlVc  Hi dông ChUyên ngãnh cap Nba nuâc khi 
dat tii 80/0 phieu dong y cua tong so thanh vien co mat  ti CUQC hQp. 

b) Nhim vi cüa Hôi dng 
- Xem xét, dánh giá h so d nghj xét tng danh hiu "Ngh sT than dan", 

"Ngh si uu tIi" do Hi dong cap ca si trmnh theo quy dinh. 
- DAng cong khai danh sách d nghj xét tng danh hiu "Ngh si nhãn 

dan", "Ngh sT uu tIi" trên phuong tin thông tin thuc thain quyên quãn l trong 
thM gian 07 ngày lam vic, k hr kin kêt thtc thii hn nhn ho so cüa Hi dông 
cap co so. 

- Tip nhn, xü l các kin nghj trong th&i gian 20 ngày k hr ngày k& 
thüc thii hn thông báo kêt qua. 

- Hoàn thin h so d ngh xét tng danh hiu "Ngh sT nhán dan", "Ngh 
sT uu t(i" dat hr 80% phiêu dông cüa tong sO thành viên Hi dông có mat tai 
cuQC h9p gui co quan thuong trijc cua Hçn dong chuyen nganh cap Nba nuoc 
theo thOi gian nêu trong Kê hoach. 

1.3. T1 Thir k3 Ri dng 
a) Du kin thành phn 
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• n A • A A Hoi dong co To Thu ky do Chu tch Hçi dong thanh 1p gom: Van phong 
UBND tinh; Ban Thi dua — Khen thuông tinh; Phông Quãn l Van hóa và Gia 
dmnh, phông T chrc - Pháp ch, Van phông S& Van hóa, The thao và Du ljch; 
Trung tam Van hóa - Ngh thut tinh. 

A A A A A A b) Nhiem vu: To Thu ky co trach nhiçm giup viçc cho Hçi dong cap tmh 
A ' A A A A • A I A . trong cong tac tiep nhan ho so xet duyet, hoan tat cac thu tic lien quan va giai 

dáp các thäc mac khi có yêu câu. 
lv. TRINU Tl) XET TJNG vA TH?J1 GIAN THUC lIEN 
1. Hi dng cp co sv 
- Th&i gian Hi dng cp cci sà kt thüc nhn h so d nghj xét tng danh 

hiu "Ngh si than dan", "Ngh sT uu tü": Hn chót ngày 30/6/2021. 
- H so d nghi cüa các cá nhãn thirc hin theo Diu 13 van ban s 

1453/VBHN-BVHTTDL ngày 06/5/202 1 cüa Bô Van hóa, The thao và Dii ljch 
I A S 7 A 7 A • (dmh kern Ke hoch) va gui ye: So Van hoa, The thao va Du lch tmh Binh 

Duong, Tang 12B, tháp A, Tôa nhà Trung tam Hành chInh, phu&ng Hôa Phü, 
TP. Thu Dâu Met, tinh Binh Dtrong. 

- Thii gian hQp Hi dng co sec: Tü ngày 10/7 dn ngày 15/7/202 1. 
- Thai gian Hôi dong Cap CO s& giri H so dn Hôi dng cp tinh: Chm 

that ngay 20/7/2021. 
-. A A 2. Hyi dong cap tinh 

- Thai gian hop Hi dng cp tinh: Tü ngày 20 dn 27/8/2021. 
- Thai gian HQ1 dong cap tmh gui Ho so len Hçi dong chuyen nganh cap 

Nhà nuóc: Hin chót ngày 03/9/202 1. 
V. KINU Pm HIN 
Kinh phi t chcrc xét tng thrc hiên theo quy dinh cii th ti Diu 7 Nghj 

dinh so 89/2014fND-CP. 
Trén ctây là K hoach xét tng dath hiu "Ngh sT than dan", "Ngh sI' uu 

t(i" trên dja ban tinh BInh Dtiong, So Van hóa, Th thao và Du ljch trân lr9n dê 
nghj các co quan, don vj, phông ban lien quan ph,n khai thirc hin./. 

DOC Nuinhn: 
- UBND tinh (d b/c); VAN HOA 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy(d b/c); , THE T AO 
- Sà Thông tin và Truyn thông; 
- Báo Binh Duang; Dài PT.-Th Binh Dtrang; \ U LI 
- C6ng Thông tin Din tr tinh; 
- Website Sà VHTTDL; 
- Hôi Vll-NT tinir guyen Khoa Hal 
- Các phông chuyen mon thuc S0, 
- Các dan vj sr nghip trirc thue,c S&, 
- UBND; phong VHTF các huyn, thj, thành ph6; 
- LuutVT, TCPC.T 
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