
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP6 Ninh Bình, ngày          tháng 10 năm 2022 
V/v tổng kết thực hiện Nghị định 

quy định về xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân 

ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá 

phi vật thể 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Tài chính,  

Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3922/BVHTTDL-TĐKT 

ngày 10/10/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tổng kết, đánh giá 

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. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các 

Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, căn cứ yêu cầu của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn trên báo cáo tổng kết, đánh giá công 

tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và UBND tỉnh đảm bảo thời gian quy định. 

(Gửi kèm Công văn số 3922/BVHTTDL-TĐKT ngày 10/10/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ VHTTDL; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6,7.  
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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