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Thanh Hóa, ngày         tháng 7  năm 2021 

      

 

        Kính gửi: 

        - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

       - Báo Thanh Hóa; 

       - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

        

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", 

"Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10, trong đó giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ 

quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng cơ 

sở, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan đăng công khai danh sách đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” trên phương tiện 

thông tin trong thời gian 07 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian Hội đồng 

cơ sở nộp hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh vào ngày 15/7/2021 theo quy định; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan thường trực của Hội đồng xét 

tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cấp tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của 02  

Hội đồng cơ sở gồm: 

- Hội đồng cơ sở Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn: 06 bộ hồ sơ, trong đó hồ 

sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân là 01 bộ; hồ sơ đề nghị xét tặng 

danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú là 05 bộ;  

- Hội đồng cơ sở Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống:  07 bộ hồ sơ, trong đó 

hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân là: 03 bộ; hồ sơ đề nghị xét tặng 

danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú là 04 bộ. 

 Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 

07/6/2021 của UBND tỉnh về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân"; "Nghệ 

sĩ ưu tú" lần thứ 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng UBND 

tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng công khai danh sách  

các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 



  

10 của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và các báo, đài trong thời gian 07 

ngày làm việc, sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở  

   Thời gian đăng tải : từ ngày 15/7/2021  đến hết ngày 23/7/2021 ( 07 ngày làm việc)  

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Báo Thanh 

Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình quan tâm phối hợp./. 

  ( gửi kèm theo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ 

ưu tú" lần thứ 10)  
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Lưu: VT, NVVHdương. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phạm Nguyên Hồng 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ SĨ NHÂN 

DÂN", "NGHỆ SĨ ƯU TÚ" LẦN THỨ 10 

(Kèm theo Công văn số           /SVHTTDL-NVVH ngày      tháng 7  năm 2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

1. Danh sách đề nghị xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân 

 

STT Họ và tên (Ông/bà) Chức vụ, nơi công tác 

1 Ông Vũ Trọng Huỳnh NSƯT, Giám đốc Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn  

2 Ông Vũ Trọng Hải NSƯT- Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống 

3 Bà Nguyễn Thị Hài 
NSƯT - Phó phòng phụ trách Phòng nghệ thuật, 

 Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống 

4 Bà Nguyễn Thị Tư NSƯT- Nguyên diễn viên Đoàn nghệ thuật Tuồng 

 

 

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú 

 

STT Họ và tên (Ông/bà) Chức vụ, nơi công tác 

1 Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh  Diễn viên kịch nói, Phó Trưởng đoàn Kịch nói, Nhà hát 

Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa 

2 Ông Nguyễn Văn Thông  Diễn viên múa, Đoàn Ca múa, Nhà hát Ca múa Kịch Lam 

Sơn Thanh Hóa 

3 Ông Nguyễn Quang Trung  Diễn viên múa, Biên đạo múa, Nhà hát Ca múa Kịch Lam 

Sơn Thanh Hóa 

4 Ông Nguyễn Ngọc Giai  

Nghệ danh: Hoàng Giang 

Ca sĩ, Đội trưởng Đội ca, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn 

Thanh Hóa 

5 Ông Lê Thế Dương  Nguyên Trưởng đoàn Kịch nói Thanh Hóa nay là Nhà hát 

Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa 

6 Ông Vũ Văn Thiềng Nhạc công, Phó đoàn Dân ca dân vũ - Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống Thanh Hóa 

7 Ông Nguyễn Hữu Cao Nhạc công Đoàn nghệ thuật Tuồng - Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống Thanh Hóa 

8 Ông Vũ Trọng Quang Nguyên diễn viên Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa 

9 Hoàng Thanh Hải Biên đạo múa - Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa 
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