
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

    

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:        /SVHTTDL-VP 
 

   V/v đề nghị phối hợp đăng tải danh sách,  

bản khai thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng 

trên cổng thông tin điện tử tỉnh 

Lạng Sơn, ngày      tháng       năm 2020 

    
 

                                  Kính gửi: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2019 của Bộ Văn  

hóa,  Thể  thao  và  Du  lịch  ban  hành  Kế  hoạch  xét  tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

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

408/BVHTTDL-TĐKT ngày 04/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”,“Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật năm 2021; 

Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch đã và đang triển khai thực hiện các quy 

trình, thủ tục kiên quan đến việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”,“Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.  Để việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”,“Giải thưởng Nhà nước” của Hội đồng xét tặng cấp cơ sở được triển khai 

thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp 

đăng công khai hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 05 ngày làm việc. 

(Có danh sách và bản khai thành tích kèm theo)./. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành tốt 

nhiệm vụ đảm bảo nội dung, yêu cầu và tiến độ đề ra. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay B/c); 

- Các sở, ngành liên quan tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ, PGĐ sở; 

- Phòng QLVH&GĐ;   

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Phan Văn Hòa 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT GIẢI THƯỞNG 

 HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 

(Kèm Công văn số:        /SVHTTDL-VP ngày      /10/2020  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Giải thưởng đề nghị 

xét tặng 

 

1 

Mã Thế Vinh 

(Bí danh, bút danh: 

Mã Tào, Mai Thế, 

Văn Phín) 

Số nhà 29, ngõ 56 đường Ngô 

Thì Nhậm, khối 8, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh LạngSơn 

Giải thưởng Nhà nước 
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