
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_________________ 

 
Số:            /BVHTTDL-TĐKT 

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 DSVHPVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày         tháng 10 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 

 

Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn 

bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp 3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng Nghị định quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đối với 7 

loại hình văn hóa phi vật thể. 

Để có cơ sở xây dựng Nghị định nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đề nghị Quý Cơ quan tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình triển khai 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 qua 03 đợt xét tặng danh hiệu (năm 2016, 2019, 2022). 

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 cần nêu cụ thể các 

nội dung về: Kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công 

tác xét tặng danh hiệu; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và những 

kiến nghị, đề xuất để công tác xét tặng danh hiệu hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với tình hình 

hiện nay. 

Báo cáo tổng kết đề nghị Quý Cơ quan gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 31 tháng 10 năm 2022; bản mềm 

gửi theo địa chỉ Email:vankhanh_tdkt@gmail.com./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục Di sản văn hóa (để biết); 

- Cơ quan thường trực Hội đồng cấp   

tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu VT, TĐKT, TKV.140. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

              THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-10T17:14:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nghiêm Thị Thanh Nguyệt<Nghiemthithanhnguyet-vhttdl@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-10T17:23:33+0700
	"BỘ VĂN HÓA - Hà Nội
	Trịnh Thị Thủy<trinhthithuy_vhttdl@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-11T08:19:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-11T08:19:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-11T08:19:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




