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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” 

lần thứ 10 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

              

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,“Nghệ sĩ ưu tú”; Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số  89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,“Nghệ sĩ ưu tú”; 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”,“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 1216/KH-SVHTTDL ngày 07/6/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,“Nghệ sĩ ưu 

tú” lần thứ 10 năm 2021; 

Hội đồng cấp cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp cuộc họp 

phiên toàn thể tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (05 Trần Phú, phường 7, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để thông qua hồ sơ đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021 đối với 03 cá nhân, cụ thể: 

I. Trường hợp đủ điều kiện đề nghị lên Hội đồng cấp tỉnh: 01 cá nhân. 

1. Lê Thị Mỹ Như, Diễn viên ca, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.   

II. Trường hợp không đủ điều kiện đề nghị lên Hội đồng cấp tỉnh: 02 

cá nhân 

1. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Diễn viên múa, Nhà hát ca múa nhạc dân gian 

Sao Biển.   

2. H’Non ÊBan, Diễn viên múa, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.    

Hội đồng cấp cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả 

họp đến các tổ chức, cá nhân. Các tổ chức, cá nhân có ý kiến phản hồi gửi về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế) trong thời gian 

05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này. Sau thời gian nêu trên, 

các tổ chức, cá nhân không có ý kiến phản hồi xem như thống nhất với kết quả 

nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo trình 

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu  “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021 tại 

tỉnh Phú Yên./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (biết); 

- Lãnh đạo Sở;  
- Nhà hát CMNDGSB; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TC-PC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Ngọc Thái  
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