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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG  

 “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, 

 “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-HĐ Lạng Sơn, ngày     tháng     năm 2020 
    

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” 

 về văn học, nghệ thuật năm 2021 

 
 

                Kính gửi: - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn;  

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật tỉnh; 

- Các tác giả đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học. 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về 

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

Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 8/10/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng “Hồ Chi 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

Ngày 28 tháng 10 năm 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 

Lạng Sơn đã tổ chức họp xét và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định, kết quả 

như sau: 

1. Hồ sơ đủ số phiếu đề nghị trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước 

xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021: 02 hồ sơ 

TT 
Tên tác giả, 

đồng tác giả 
Tên tác phẩm, công trình 

Số 

phiếu 

đạt 

Tỷ lệ 

I 

Nhà thơ 

Mã Thế Vinh 

 

 

1. Tác phẩm “Việt Bắc chuyển mình” 

(Công bố năm 1959) 

 

9/9 100 
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2. Tác phẩm “Hiến pháp ban hành như 

mùa xuân” (Công bố năm 1960) 

9/9 100 

3. Tác phẩm “Vẽ bản đồ quê tôi” (Công 

bố năm 1981) 

9/9 100 

II 

Cố nhà văn  

Nguyễn Trường 

Thanh 

 

1. Tác phẩm “Kỳ tích Chi Lăng” (Công 

bố năm 1982) 

9/9 100 

2. Tác phẩm “Hoa trong bão” (Công bố 

năm 1994) 

9/9 100 

2. Hồ sơ không đủ số phiếu đề nghị trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà 

nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021: 

Không. 

Kết quả này được thông báo trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Cổng 

Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo Lạng Sơn; Cổng thông 

tin điện tử của Đài Phát thanh và truyền tình hình tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị các cơ 

quan liên quan phối hợp đăng tải thông tin trên trong thời gian 10 ngày từ ngày 

28/10 đến ngày 08/11/2020 theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 thủ tục xét 

tặng ở Hội đồng cấp cơ sở của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của 

Chính phủ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay B/c); 

- Đ/c Dương Xuân Huyên, PCT UBND 

tỉnh, Chủ tịch Hội đồng (B/c); 

- Ban thi đua khen thưởng tỉnh; 

- Các thành viên Hội đồng; 

- Tổ thư ký giúp việc Hội đồng; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Phúc Hà 
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