UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:992/SVHTTDL-QLVH

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 8 năm 2020

V/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu
“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân
ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa
phi vật thể tỉnh Quảng Ngãi lần thứ
Ba - năm 2021

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của
UBND tỉnh về việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ
nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Ngãi lần thứ
Ba - năm 2021 (văn bản đã gửi đến địa phương);
Để triển khai tổ chức các hoạt động xét đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ
nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
lần thứ Ba - năm 2021 cho các cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi đạt chất lượng,
hiệu quả,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp
tỉnh hướng dẫn nội dung xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ
nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Ngãi lần thứ
Ba - năm 2021, cụ thể sau:
I. ĐỐI TƯỢNG
1. Công dân Việt Nam đang cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, hiện
đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc
các loại hình: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân
gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.
2. Không xét cá nhân liên quan lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ được
quy định tại Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ
quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
II. TIÊU CHUẨN
Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được xét tặng
cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn sau:
1. Nghệ nhân nhân dân
- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế
của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận
tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo

được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật
thể;
- Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu
biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong
phạm vi cả nước, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản
văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật
chất có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ
thuật;
- Có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà
nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.
2. Nghệ nhân ưu tú
- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế
của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận
tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo
được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật
thể;
- Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu
biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của
địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn
hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc
vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ
thuật;
- Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.
III. THỦ TỤC HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
Cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho cá
nhân, tổ chức khác lập 02 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực
Hội đồng xét tặng tỉnh). Thành phần hồ sơ gồm:
(1) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân
dân” (Mẫu số 1), “Nghệ nhân ưu tú” (Mẫu số 2).
(2) Các tài liệu, băng, đĩa hình, ảnh mô tả chứng minh tri thức, kỹ năng
đang nắm giữ.
(3) Giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, huy
chương, giải thưởng, bằng khen và các tài liệu khác liên quan tới đóng góp
cho sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể: Nộp bản sao từ sổ gốc hoặc
bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu
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(trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có
chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).
2. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ
a) Thời gian: Hạn cuối nhận Hồ sơ đề nghị xét tặng là ngày 14/9/2020
(tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện).
Đồng thời gửi bản khai thành tích và các file tài liệu, băng, đĩa hình,
ảnh mô tả chứng minh tri thức, kỹ năng đang nắm giữ về địa chỉ email:
giatrangdang@gmail.com để tổng hợp đăng tải trên phương tiện thông tin đại
chúng lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng các cấp.
b) Địa chỉ nhận Hồ sơ đề nghị xét tặng: Phòng Quản lý văn hoá, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 105 đường Hùng Vương, thành ph ố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
3. Một số lưu ý
- Không xét các cá nhân đã được đào tạo qua trường lớp chính quy để
có được thêm các kỹ năng, bí quyết và đã thoát ly khỏi hoạt động cộng đồng.
- Đối với trường hợp cá nhân hoàn toàn được truyền nghề trong cộng
đồng, sau đó công tác và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì thời gian
hoạt động trong nghề chỉ tính từ sau khi cá nhân đó nghỉ hưu, thực hành và
truyền dạy di sản trong cộng đồng đến thời điểm nộp Hồ sơ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã,
thành phố chỉ đạo phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện, thị xã, thành phố
triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Kế hoạch số 94/KHUBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh và hướng dẫn các cá nhân,
tổ chức của địa phương xây dựng hồ sơ đề nghị xét tặng trình Hội đồng theo
các nội dung hướng dẫn, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ
tục theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn,
vướng mắc, liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý văn
hóa1) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/C);
- GĐ, PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở (đăng tải trên Cổng thông tin thành
phần của Sở);
- Phòng VH và TT huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT, QLVHT rang

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Trí

1 Thông tin

liện hệ: Bà Đặng Thị Gia Trang, Phòng Quản lý văn hóa, ĐT: 0903515577
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