
THÔNG BÁO CÔNG KHAI HỒ SƠ 

Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”  

về văn học nghệ thuật năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh 

triển khai xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học nghệ thuật năm 2021 tỉnh Phú Yên,    

Đến ngày 15/8/2020 (thời hạn kết thúc nhận hồ sơ), Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã nhận được 01 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học nghệ thuật năm 2021 như sau: 

* ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” VỀ VĂN 

HỌC, NGHỆ THUẬT  

Tác giả: NSNN Nguyễn Hữu Từ              Sinh năm: 1977 

Nguyên quán: Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  

Lĩnh vực đề nghị xét tặng giải thưởng: Múa  

Cụm tác phẩm đăng ký xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”, gồm:  

1. “Muối mặn tình người” (Huy chương Vàng Liên hoan ca múa nhạc 

chuyên nghiệp các tỉnh miền Trung - Tây nguyên năm 2020, Giải A Hội Nghệ sĩ 

múa Việt Nam năm 2002);  

2. “Lập trình” (Giải A Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam năm 2009);   

3. “Hương Rơm” (Huy chương Vàng Liên hoan ca múa nhạc ba nước 

Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2011, Giải B (không có giải A) Hội Nghệ sĩ 

múa Việt Nam năm 2011));    

4. “Biển thức” (Huy chương vàng Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp 

toàn quốc năm 2012);   

5. “Vòng quay thuyền thúng” (Huy chương Vàng Liên hoan ca múa 

nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012, Giải A Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam 

năm 2012).   

Trong thời gian đăng tải thông báo công khai 05 ngày, từ ngày 24/8/2020 

đến hết 28/8/2020, các tổ chức, cá nhân có ý kiến liên quan đến việc xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng cấp 

cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học 

nghệ thuật năm 2021 chậm nhất ngày 21/8/2020./.  

 


