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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  03  tháng 10 năm 2018 

     Kính gửi:  Sở Tài chính. 

Thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, 

Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và 

Hoàng hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo, theo đó tại 

Điều 5, Mục 10 của Nghị quyết có chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân đã được 

phong tặng nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú. 

Ngày 13/11/2015, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 2533/QĐ-CTN 

phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho “Nghệ nhân ưu tú”, trong đó Hà 

Tĩnh có 11 nghệ nhân được phong tặng. Để động viên và khuyến khích các nghệ 

nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, kính đề nghị Sở tài chính 

cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định, thời gian hưởng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 

2018 (4 tháng), cụ thể: 

11 nghệ nhân x 1 tr/người/tháng x 4 tháng = 44 triệu 

(Bốn mươi bốn triệu đồng), Có Quyết định phong tặng kèm theo. 

 Kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

Gửi VB giấy + VB điện tử 

   GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

   Bùi Xuân Thập 
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