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Số: 1795 /QĐ-UBND An Giang, ngày  13  tháng 6 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 

 lần thứ 9 - Năm 2018   
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định 89/2014 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 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
1101/TTr-SVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch xét tặng 
danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” - Năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ 
sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - Năm 2018. 

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân   
huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển 
khai thực hiện Kế hoạch này.  

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp các đơn 
vị, địa phương theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện 
Kế hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị 
xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở: VHTTDL, TC, TTTT; 
- Báo AG, Đài PTTHAG; 
- Ban TĐKT – Sở Nội vụ; 
- Liên Hiệp các Hội VHNT tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Phòng KGVX, TH; 
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Bình  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH AN GIANG 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

  
KẾ HOẠCH 

Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”  
lần thứ 9 – Năm 2018 

 
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 Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2017 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – Năm 2018; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - Năm 2018 của tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
1. Mục đích: 
Nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có tài 

năng nghệ thuật và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, có 
những đóng góp tiêu biểu cho hoạt động nghệ thuật, trình Thủ tướng Chính phủ đề 
nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – 
năm 2018. 

2. Yêu cầu: 
- Việc tổ chức xét tặng tại các hội đồng phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu 

chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, ngày 
29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 
“Nghệ sĩ ưu tú”; 

- Quá trình tổ chức xét chọn phải khách quan, công bằng và chính xác, toàn 
diện trên nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật khác nhau, không bỏ sót những đối 
tượng đủ tiêu chuẩn, xứng đáng được tôn vinh và công khai kết quả xét chọn trên 
các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan trong 
công tác xét chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” đảm bảo đúng 
tiến độ thời gian theo quy định. 

II. NỘI DUNG: 
1. Đối tượng áp dụng: Quy định tại Điều 2, Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, 

ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ: 
   Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” là 
những công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang, hiện đang hoạt 
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động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở và hoạt động nghệ thuật tự do, bao 
gồm: 
          - Diễn viên: Hát, múa, nhạc, sân khấu, điện ảnh, truyền hình thuộc các lĩnh 
vực Tuồng; Chèo; Cải lương; Kịch dân ca; Kịch nói; Kịch hình thể; Nhạc kịch; 
Nhạc vũ kịch; Xiếc; Múa rối; Hát; Múa; Ngâm thơ; Điện ảnh; Truyền hình; 
          - Đạo diễn tác phẩm thuộc lĩnh vực: Tuồng; Chèo; Cải lương; Kịch dân ca; 
Kịch nói; Kịch hình thể; Nhạc kịch; Kịch múa; Nhạc vũ kịch; Xiếc; Múa rối; 
Chương trình nghệ thuật tổng hợp ca múa nhạc; Điện ảnh và truyền hình (các thể 
loại phim truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình), sân khấu truyền thanh, truyền hình; 
          - Người làm âm thanh trong tác phẩm điện ảnh, truyền hình và sân khấu; 
người làm ánh sáng sân khấu và chương trình nghệ thuật tổng hợp; 
          - Biên đạo múa; chỉ huy dàn nhạc; chỉ huy hợp xướng; chỉ huy giao hưởng 
nhạc vũ kịch; chỉ đạo nghệ thuật; 
          - Quay phim điện ảnh và truyền hình các thể loại: Phim truyện, phim tài liệu, 
phim khoa học, phim hoạt hình; 
          - Họa sỹ: Tạo hình con rối; động tác phim hoạt hình; thiết kế trang trí sân 
khấu; hóa trang, phục trang sân khấu, điện ảnh, truyền hình; 
          - Phát thanh viên phát thanh, truyền hình hoạt động trong lĩnh vực văn hóa 
nghệ thuật.          

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu: Quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 
số 89/2014/NĐ-CP:  
 - Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”: 
          Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng cho cá nhân đảm bảo đủ các 
tiêu chuẩn sau: 
          a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội 
quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương; 
          b. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; 
có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho ngành, nghề nghệ thuật; có uy tín 
nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; 
          c. Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên, riêng 
đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên 
nghiệp từ 15 năm trở lên; 
          d. Đã được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và có ít nhất 02 giải Vàng quốc 
gia sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. 
          - Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”: 
          Danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” được xét tặng cho cá nhân đảm bảo đủ các tiêu 
chuẩn sau: 
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          a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội 
quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương; 
          b. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; 
có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân 
dân mến mộ; 
          c. Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, riêng 
đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên 
nghiệp từ 10 năm trở lên; 
          d. Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia hoặc 01 giải Vàng quốc gia và 02 giải 
Bạc quốc gia. 

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng: Quy định tại Điều 13 Nghị định số 89/2014/NĐ-
CP, bao gồm: 

a. Bản kê khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 
“Nghệ sĩ ưu tú” theo Mẫu số 1a và Mẫu số 1b tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định này; 

b. Bản sao có chứng thực các Quyết định tặng giải thưởng quy định tại 
Khoản 4 Điều 8 hoặc Khoản 4 Điều 9 của Nghị định này; 

c. Bản xác nhận của cơ quan tổ chức cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật 
chuyên nghiệp về sự tham gia của cá nhân trong các tác phẩm nghệ thuật đạt giải 
Vàng hoặc Bạc dùng để quy đổi khi tính thành tích cho cá nhân tham gia quy định 
tại Khoản 4 Điều 8 hoặc Khoản 4 Điều 9 của Nghị định này (nếu có); 

d. Bản sao các Quyết định về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 
(nếu có). 

4. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét tặng: 
a) Cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở gửi 02 bộ hồ 

sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến đơn vị nghệ thuật cơ sở nơi cá nhân đó 
công tác chậm nhất đến ngày 25/11/2017. 

b) Cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do gửi 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, số 14 Lê 
Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (qua Phòng Tổ 
chức - Pháp chế) chậm nhất đến ngày 25/11/2017. 

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN: 
Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được thực hiện 

qua 2 cấp Hội đồng như sau: 
1. Hội đồng cấp cơ sở: Quy định tại Điều 14 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP: 
- Hội đồng cấp cơ sở là các đơn vị nghệ thuật cơ sở nơi có cá nhân được đề 

nghị xét, có từ 05 đến 07 thành viên do người đứng đầu đơn vị thành lập, gồm các 
đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang;   
Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 
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- Hội đồng sử dụng con dấu của đơn vị và có Tổ Thư ký do Chủ tịch Hội 
đồng thành lập. 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các đơn vị 
tiếp nhận hồ sơ thuộc Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm thông báo cho cá nhân 
được biết và có hướng dẫn cho cá nhân đối với các trường hợp cần bổ sung, chỉnh 
sửa hồ sơ.  

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp xét: từ ngày 30/11/2017 đến 
ngày 10/01/2018. 

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ về Hội đồng cấp tỉnh: Chậm nhất 
là ngày 15/01/2018. 

- Hội đồng cấp cơ sở sau khi họp xét, gửi 02 bộ hồ sơ về Hội đồng cấp tỉnh 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP. 

2. Hội đồng cấp tỉnh: Quy định tại Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP: 
- Hội đồng cấp tỉnh: Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có 

quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
có từ 11 đến 15 thành viên. Thành phần Hội đồng cấp tỉnh gồm: Chủ tịch Hội đồng 
là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên hội đồng gồm đại diện các 
Sở, Ban, Ngành có liên quan. 

- Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng và Hội đồng có Tổ Thư ký do 
Chủ tịch Hội đồng thành lập. 

- Thời gian Hội đồng cấp tỉnh tổ chức họp xét: từ ngày 20/01/2018 đến ngày 
10/3/2018. 

- Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà nước: Chậm 
nhất là ngày 15/3/2018. 

- Hội đồng cấp tỉnh sau khi họp xét, gửi 01 bộ hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà 
nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018, có trách nhiệm phổ biến, giới 
thiệu Nghị định 89/2014/NĐ-CP đến các cá nhân là đối tượng được xét danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và 
Quy chế hoạt động của Hội đồng theo quy định.  

- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Hội 
đồng trong việc thẩm định hồ sơ, hướng dẫn cá nhân làm hồ sơ và chuẩn bị tài liệu 
phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh.  

- Tham mưu tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh.  
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- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ của các Hội đồng cấp cơ sở gửi về để 
phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo công khai kết quả xét tặng 
trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh trong thời gian 07 ngày làm việc 
sau kết thúc thời gian xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh. 

- Trả lời đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018 tại Hội đồng cấp tỉnh. 

- Hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 
“Nghệ sĩ ưu tú” gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà 
nước theo quy định. 

2. Các đơn vị  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh-Truyền 
hình An Giang, Trường Đại học An Giang, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh: 

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 
“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018, có trách nhiệm quan tâm phổ biến, hướng 
dẫn Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ, Quyết định số 
74/QĐ-BVHTTDL và Kế hoạch này đến các cá nhân thuộc phạm vi đơn vị theo 
dõi hoặc các cá nhân đang hoạt động tự do mà đơn vị biết, đủ tiêu chuẩn, giới 
thiệu, gửi hồ sơ về đơn vị tổng hợp, thẩm định và tổ chức họp xét trước khi  trình 
Hội đồng cấp tỉnh xem xét. 

- Trả lời đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018 tại Hội đồng cấp cơ sở. 

- Hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 
“Nghệ sĩ ưu tú” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý 
gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quy định. 

3. Cơ quan truyền thông trong tỉnh: 
- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình 

An Giang tăng cường phổ biến nội dung Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, Nghệ sĩ ưu tú; lần thứ 9 – năm 2018 đến rộng rãi quần chúng nhân dân. 

- Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của tỉnh, trên Cổng thông tin điện tử  tỉnh trong thời gian 07 ngày làm việc 
kể từ ngày kết thúc thời gian họp xét của Hội đồng cấp tỉnh. 

4. Sở Tài chính:  
- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng mức kinh phí tổ chức hoạt động xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018 của tỉnh theo 
quy định tại Điều 7 Nghị định 89/2014/NĐ-CP. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
cấp kinh phí cho hoạt động tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ 
sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018 của Hội đồng cấp tỉnh theo quy định tại Điều 7 
Nghị định 89/2014/NĐ-CP. 
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5. Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ: 
Tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành 

liên quan đến đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, 
cử thành viên tham gia kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đánh giá, phân loại, đóng góp ý 
kiến cùng tập thể Hội đồng. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ, Quyết định số 74/QĐ-
BVHTTDL và Kế hoạch này; kiểm tra, rà soát các cá nhân trên địa bàn thuộc đúng 
đối tượng và đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 
“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện của 
các cơ quan, đơn vị chuyên môn 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 
Kinh phí tổ chức xét tặng thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 

89/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 – năm 2018. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 
thực hiện nghiêm túc Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ 
ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian đề ra. Giao Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức 
thực hiện Kế hoạch này.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa 
phương phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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Mẫu số 1a 

Ảnh CMTND  

Cỡ 4cm x 6cm 

(Đóng dấu giáp 
lai) 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 
“NGHỆ SĨ NHÂN DÂN” 

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên (khai sinh): ……………………………………………. Nam, Nữ: .................. 

2. Tên gọi khác (nếu có): ............................................................................................................  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................... ………… 

4. Số CMND……………………………..ngày cấp…………………………………………… 

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………… 

5. Dân tộc: ................................................................................................................... ……… 

6. Nguyên quán: ..........................................................................................................................  

..................................................................................................................................... ………… 

7. Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................ ……… 
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..................................................................................................................................................... 

8. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………… 

9. Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………………………. 

10. Trình độ đào tạo:…………………………………………chuyên ngành………………… 

11. Chức danh nghệ thuật làm lâu nhất (từ 20 năm trở lên; nghệ thuật Xiếc, Múa từ 15 năm trở 
lên) đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”(GHI RÕ CHỨC DANH NGHỆ THUẬT ĐỀ 
NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU)……………………………………………. 

12. Năm tham gia công tác…………………………………………………………………….. 

13. Năm tham gia hoạt động nghệ thuật………………………………………………………. 

14. Điện thoại nhà riêng: …………………………………… Di động: .............................. … 

15. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................... 

Email..................................................................................................................................... … 

16. Người liên hệ khi cần: ........................................................................................... ……… 

..................................................................................................................................... ………. 

……………………………… Điện thoại: ...............................................................................  

..................................................................................................................................................  

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Kê khai về quá trình công tác (chức vụ, nơi công tác) và thời gian trực tiếp làm nghệ thuật (các 
chức danh nghệ thuật trong từng giai đoạn) đặc biệt là thời gian từ sau khi được phong  tặng 
danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đến nay 

Thời gian 
(Từ Tháng, năm…..đến 

Tháng, năm) 

Cơ quan công tác Nghệ nghiệp, chức danh nghệ thuật, chức 
vụ 

   
   
   

III. KHEN THƯỞNG: 

Kê khai thành tích khen thưởng từ sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đến thời 
điểm nộp hồ sơ 

1. Khen thưởng chung: (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ cấp Bộ, tỉnh trở 
lên) 

Năm Hình thức khen thưởng Cơ quan quyết định khen thưởng 
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2. Khen thưởng về nghệ thuật: (Nêu các tên giải thưởng chính thức tại các Liên hoan nghệ 
thuật, Hội diễn nghệ thuật, tên tác phẩm được giải thưởng, chức danh của cá nhân tham gia vở 
diễn, chương trình nghệ thuật và bộ phim được giải thưởng) 

Năm Tên giải 
thưởng 

Tên tác phẩm 
được giải 

Cơ quan quyết định 
tặng Giải thưởng 

Chức danh cá nhân 
tham gia tác phẩm (đối 

với tác phẩm nghệ 
thuật tập thể) 

     
     
     

IV. KỶ LUẬT: (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, Chính quyền, đoàn 
thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định) 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

 Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật./. 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị (đối với 
nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 
Người khai 

(Ký ghi rõ họ tên) 

  

 

 

Xác nhận của UBND phường (xã) nơi cá nhân có hộ khẩu thường trú 
(đối với nghệ sĩ tự do hoặc nghệ sĩ đã nghỉ hưu) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Mẫu số 1b 

Ảnh CMTND  

Cỡ 4cm x 6cm 

(Đóng dấu giáp 
lai) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 
“NGHỆ SĨ ƯU TÚ” 
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  (Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên (khai sinh): ……………………………………………. Nam, Nữ: .................. 

2. Tên gọi khác (nếu có): ............................................................................................................  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................... ………… 

4. Số CMND……………………………..ngày cấp…………………………………………… 

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………… 

5. Dân tộc: ................................................................................................................... ……… 

6. Nguyên quán: ..........................................................................................................................  

..................................................................................................................................... ………… 

7. Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................ ……… 

..................................................................................................................................................... 

8. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………… 

9. Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………………………. 

10. Trình độ đào tạo:…………………………………………chuyên ngành………………… 

11. Chức danh nghệ thuật làm lâu nhất (từ 15 năm trở lên; nghệ thuật Xiếc, Múa từ 10 năm trở 
lên) đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”(GHI RÕ CHỨC DANH NGHỆ THUẬT ĐỀ 
NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU)…………………………………………………………… 

12. Năm tham gia công tác…………………………………………………………………….. 

13. Năm tham gia hoạt động nghệ thuật………………………………………………………. 

14. Điện thoại nhà riêng: …………………………………… Di động: ..............................  

15. Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................  

Email.....................................................................................................................................  

16. Người liên hệ khi cần: ...........................................................................................  

.....................................................................................................................................  

……………………………… Điện thoại: .......................................................................  

.....................................................................................................................................  

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Kê khai về quá trình công tác (chức vụ, nơi công tác) và thời gian trực tiếp làm nghệ thuật (các 
chức danh nghệ thuật trong từng giai đoạn) 
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Thời gian 
(Từ Tháng, năm…..đến 

Tháng, năm) 

Cơ quan công tác Nghệ nghiệp, chức danh nghệ thuật, chức 
vụ 

   
   
   

III. KHEN THƯỞNG: 

1. Khen thưởng chung: (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ cấp Bộ, tỉnh trở 
lên) 

Năm Hình thức khen thưởng Cơ quan quyết định khen thưởng 
   

   
   

2. Khen thưởng về nghệ thuật: (Nêu các tên giải thưởng chính thức tại các Liên hoan nghệ 
thuật, Hội diễn nghệ thuật, tên tác phẩm được giải thưởng, chức danh của cá nhân tham gia vở 
diễn, chương trình nghệ thuật và bộ phim được giải thưởng) 

Năm Tên giải 
thưởng 

Tên tác phẩm 
được giải 

Cơ quan quyết định 
tặng Giải thưởng 

Chức danh cá nhân 
tham gia tác phẩm (đối 

với tác phẩm nghệ 
thuật tập thể) 

     
     
     

IV. KỶ LUẬT: (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, Chính quyền, đoàn 
thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định) 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

 Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật./. 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị (đối với 
nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 
Người khai 

(Ký ghi rõ họ tên) 

  

 

Xác nhận của UBND phường (xã) nơi cá nhân có hộ khẩu thường trú 
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(đối với nghệ sĩ tự do hoặc nghệ sĩ đã nghỉ hưu) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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