
 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, Nghệ sĩ ưu tú; 

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 

29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;  

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10-Năm 2021.  

Căn cứ Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 – Năm 2021;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021.  

Nhằm đảm bảo đúng quy trình thực hiện xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải công khai thông tin cá nhân 

đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 – năm 

2021 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 07 ngày làm việc (Đính 

kèm danh sách). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Ban TĐKT – Sở Nội vụ; 

- Liên hiệp các hội VHNT; 

- Phòng QLVH; 

- Phòng TCPC; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Hiệp 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số 1531 /SVHTTDL-VP 
V/v công bố công khai thông tin cá nhân  

đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2021 
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