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THÔNG BÁO
Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 

tỉnh Hải Dương lần thứ 10

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh 
về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 
tú” tỉnh Hải Dương lần thứ 10 và Kế hoạch số 2544/KH-HĐXT ngày 14/7/2021 
của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hải 
Dương lần thứ 10.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", 
“Nghệ sĩ ưu tú” cấp cơ sở, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân",  
“Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hải Dương lần thứ 10 đề nghị các cơ quan thông tấn, báo 
chí: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng thông tin điện tử 
tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đăng tải công 
khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" “Nghệ sĩ ưu tú” 
tỉnh Hải Dương lần thứ 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy 
định (có danh sách kèm theo).

- Thời gian đăng tải thông tin: từ ngày 17/7- 23/7/2021.
- Thời gian tiếp nhận xử lý các kiến nghị: từ ngày 23/7/2021 - 13/8/2021. 
Trong nội dung đăng tải đề nghị nêu rõ: “Mọi kiến nghị (nếu có), gửi về Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình) để tiếp 
nhận và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh xem xét, giải quyết”./.

Nơi nhận: 
- Các cơ quan báo chí: Đài PTTH tỉnh,   
Báo Hải Dương, Cổng TTĐT tỉnh, Trang 
TTĐT Sở VHTTDL;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch HĐXT cấp tỉnh (để báo cáo);
- Các thành viên HĐXT cấp tỉnh;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Nguyễn Thành Trung
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