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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH  

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, 

“NGHỆ NHÂN ƯU TÚ" 

 

Số:  01 /HĐ 
V/v thông báo kết quả xét tặng  

danh hiệu Nghệ nhân nhân dân”  

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

       Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2017 

  

                              Kính gửi:  

               - Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

               - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; 

               - Báo Hà Tĩnh. 

 

Thực hiệc chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai, tỉnh Hà 

Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Hội đồng kính đề 

nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Hà Tĩnh thông báo trên phương tiện thông tin của Quý cơ quan nội dung sau 

đây: 

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 

16/9/2016 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật thể lần thứ Hai, năm 2018, Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 

06/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật thể. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Hà Tĩnh đã họp để xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Tổng cộng Hội đồng đã nhận được 

06 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 17 hồ sơ đề nghị 

xét tặng “Nghệ nhân ưu tú” của các huyện, thị xã, thành phố. 

Trên tinh thần làm việc khách quan, công khai, dân chủ, Hội đồng đã bỏ 

phiếu bầu chọn 01 cá nhân để đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”:  
 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình di sản văn hóa 

phi vật thể đang nắm giữ 

1 Trần Khánh Cẩm  Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh  
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Và 08 cá nhân để đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, gồm: 
 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình di sản văn hóa 

phi vật thể đang nắm giữ 

1 Trần Minh Chính Xã Thạch Tân, huyện 

Thạch Hà 

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 

2 Nguyễn Thị Duyễn Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ 

Anh 

Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh 

 

3 Trương Quốc Đính Xã Thạch Xuân, huyện 

Thạch Hà 

Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh 

4 Nguyễn Viết Hoài Phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh 

Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh 

5 Nguyễn Tiến Khởi Xã Phú Gia, huyện 

Hương Khê 

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 

6 Phạm Thế Nhuần Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 

Xuyên 

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 

7 Trần Thị Phượng Xã Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân 

Trò Kiều, lẩy kiều, Dân ca 

Ví, Giặm 

8 Hồ Đức Trung Xã Thạch Tân, huyện 

Thạch Hà 

Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh 

                                               

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân 

ưu tú” tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho nhân dân và các nghệ nhân được biết”. 

Kính đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, Báo Hà Tĩnh quan tâm, thông báo. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Đặng Quốc Vinh – PCT TTr UBND tỉnh (để 

b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng QLDS VH, KH-TC; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT,  

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Bùi Xuân Thập 
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