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THÔNG BÁO 

V/v xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 

 

  Thực hiện công văn số 1692/BVHTTDL-TĐKT ngày 26/5/2021 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hƣớng dẫn xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ƣu tú” lần thứ 10 và công văn số 783/SVHTTD -QLVHGĐ 

ngày 04/6/2021 về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ 

sĩ ƣu tú” lần thứ 10, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng thông báo 

về việc xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ƣu tú” lần thứ 1. Cụ 

thể nhƣ sau: 

 I. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” 

 1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; điều lệ, nội 

quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phƣơng. 

 2. Có phẩm chất đạo đức, gƣơng mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; 

có tài năng nghệ thuật xuất sắc; có uy tín nghề nghiệp; đƣợc đồng nghiệp và 

nhân dân mến mộ. 

 3. Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc 

cộng dồn từ 15 năm trở lên. 

 4. Đạt một trong các tiêu chí sau: 

 a) Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá 

nhân). 

  Các giải Vàng trong nƣớc hoặc quốc tế của cá nhân trong 

vở diễn, tiết mục đƣợc quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 40/2021/NĐCP. 

 b) Có ít nhất 01 giải Vàng quốc gia và 02 giải Bạc quốc gia (trong đó có 

01 giải Vàng là của cá nhân). 

 Các giải Vàng trong nƣớc hoặc quốc tế của cá nhân trong vở diễn, tiết 

mục đƣợc quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định 40/2021/NĐCP. 

 Tỷ lệ quy đổi các giải Bạc trong nƣớc và quốc tế của cá nhân, trong 

vở diễn, tiết mục sang giải Bạc quốc gia đƣợc tính nhƣ tỷ lệ quy đổi của giải 

Vàng. 



 c) Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá 

nhân). 

 Các giải Vàng trong nƣớc hoặc quốc tế của cá nhân trong vở diễn, tiết 

mục đƣợc quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định 40/2021/NĐCP. 

 d) Có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thƣởng 

theo quy định tại điểm a, b và điểm c khoản này nhƣng đƣợc Hội đồng các cấp 

thảo luận, đánh giá là trƣờng hợp đặc biệt, trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, 

quyết định trong trƣờng hợp cụ thể sau:  

 - Nghệ sĩ là ngƣời cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Ngƣời cao tuổi, 

có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật; 

 - Nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị 

lớn của địa phƣơng và đất nƣớc; 

 - Nghệ sĩ là giảng viên các trƣờng đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên 

nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đạt các giải thƣởng cao tại các 

cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế.”. 

II. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” 

 1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; điều lệ, nội 

quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phƣơng; 

 2. Có phẩm chất đạo đức, gƣơng mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; 

có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình, ngành, nghề nghệ thuật; 

có uy tín nghề nghiệp; đƣợc đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; 

 3. Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng 

dồn từ 20 năm trở lên. 

 4. Đã đƣợc tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ƣu tú” và sau đó đạt một trong các 

tiêu chí sau: 

 a) Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá 

nhân). 

Các giải Vàng trong nƣớc hoặc quốc tế của cá nhân trong vở diễn, tiết mục đƣợc 

quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định 40/2021/NĐCP. 

 b) Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá 

nhân). 

Các giải Vàng trong nƣớc hoặc quốc tế của cá nhân trong vở diễn, tiết mục đƣợc 

quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định 40/2021/NĐCP. 



 c) Có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thƣởng 

theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này nhƣng đƣợc Hội đồng các cấp 

thảo luận, đánh giá là trƣờng hợp đặc biệt, trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, 

quyết định trong trƣờng hợp cụ thể sau: 

 - Nghệ sĩ là ngƣời cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Ngƣời cao tuổi, 

có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật; 

 - Nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị 

lớn của địa phƣơng và đất nƣớc; 

 - Nghệ sĩ là giảng viên các trƣờng đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên 

nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đạt các giải thƣởng cao tại các 

cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế.”. 

III. Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” 

gồm: 

a) Bản kê khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” 

và “Nghệ sĩ ƣu tú”. 

b) Bản sao có chứng thực các Quyết định tặng giải thƣởng (Huy chương 

Vàng, Huy chương Bạc). 

c) Bản xác nhận của cơ quan tổ chức cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp về sự tham gia của cá nhân trong các tác phẩm nghệ thuật 

đạt giải Vàng hoặc Bạc dùng để quy đổi khi tính thành tích cho cá nhân tham 

gia. 

d) Bản sao các Quyết định về danh hiệu thi đua và hình thức khen thƣởng 

(nếu có). 

e) C¸c c¸ nh©n göi 03 bé hå s¬ theo quy ®Þnh. 

IV. Thêi gian nhận hồ sơ: NhËn hå s¬ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân 

dân”,“Nghệ sĩ Ƣu tú”  vµo c¸c ngµy lµm viÖc trong tuÇn (giê hµnh chÝnh) tõ ngµy 

07 th¸ng 6 đến hết ngày 22 tháng 6  năm 2021. 

§Þa ®iÓm: Phßng HCTH - Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng 

- số 8 Hồng Quang - thành phố Hải Dƣơng, Điện thoại: 02203.855.356. 

 

Nơi nhận:   
-  Sở VHTTDL để (b/c);                                                                                  

- Bản tin VHTTDL (để đăng TB); 

- Niêm yết tại trụ sở 3 khu vực cơ quan; 

- Lƣu VT. 

                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

                Phạm Đăng Vích  
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