
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /SVHTTDL-TCPC Phú Yên, ngày         tháng 9 năm 2020 

V/v đăng thông tin kết quả họp Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 

Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021 

tỉnh Phú Yên 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo Phú Yên.  

 

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;  

Ngày 14/9/2020, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 tỉnh Phú Yên đã tổ chức 

họp, thẩm định hồ sơ và thống nhất trình Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước xét 

tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho 01 hồ sơ đề nghị của 

NSND Nguyễn Hữu Từ.  

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Cơ quan thường trực Hội đồng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Báo Phú Yên đăng 

Thông báo kết quả cuộc họp của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 trên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh và Báo Phú Yên (báo giấy hoặc báo điện tử) trong thời gian 10 

ngày, từ ngày 15/9/2020 (có gửi kèm Thông báo).  

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trung tâm Truyền thông tỉnh; 

- Lưu: VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảy 
 

 

 



THÔNG BÁO  

Kết quả họp Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”,  

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 tỉnh Phú Yên 
 

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,    

Ngày 14/9/2020, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 tỉnh Phú Yên đã tổ chức 

họp, thẩm định hồ sơ và thống nhất trình Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước xét 

tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 cho tác phẩm sau: 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” 

Tác giả: NSND 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 đề nghị 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).   

Trên đây là kết quả cuộc họp của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 tỉnh Phú 

Yên.  

Các tổ chức, cá nhân nếu có kiến nghị về nội dung, kết quả xét tặng hồ sơ 

nêu trên đề nghị có văn bản gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan 

thường trực Hội đồng sau ngày 24/9/2020 để xem xét, giải quyết trong 20 ngày, từ 

ngày 24/9/2020 đến ngày 14/10/2020. 

Địa chỉ tiếp nhận kiến nghị: 05 Trần Phú, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên  

Điện thoại liên hệ: 0257 3819000 (Phòng Tổ chức  - Pháp chế)./. 
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