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THÔNG BÁO 

Kết quả họp của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 

 
 

Kính gửi: - Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10. 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL, ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân 

dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10;  

Triển khai thực hiện Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 

10 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 51/QĐ-HĐXT ngày 04/8/2021 của 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10;  

Ngày 19/8/2021, Hội đồng cấp tỉnh đã tiến hành họp xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ Ưu tú” lần thứ 10. Trong quá trình làm việc, các thành viên Hội đồng đã xem xét, 

thảo luận công khai, khách quan, độc lập từng hồ sơ các cá nhân đề nghị xét tặng và 

tiến hành bỏ phiếu kín theo quy định.  

 Căn cứ kết quả cuộc họp, Hội đồng cấp tỉnh thông báo kết quả xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 như sau: 

Hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ Ưu tú” lần thứ 10: 04/04 hồ sơ, cụ thể như sau: 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ, 

nơi công tác 
Địa chỉ  

Số 

phiếu 

đạt 

Tỷ lệ  

% 

1 Hoàng Hồng 

Gấm 

Diễn viên múa, Đội 

phó đội múa Trung 

tâm Văn hóa Nghệ 

thuật tỉnh 

Số 42 ngõ 238 

đường Trần Quang 

Khải, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn. 

7/7 100 

2 Nguyễn Thị Nguyên Diễn viên ca Khu tập thể văn 7/7 100 



Loan 

(Thanh Loan) 

Đoàn ca múa dân 

gian Việt Bắc, 

nguyên giáo viên 

Trường Trung học 

VHNT Việt Bắc 

công, Khối 8 

phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn. 

3 Hoàng Hồng 

Minh 

(Hồng Minh) 

Nguyên Diễn viên ca 

đoàn Nghệ thuật tỉnh, 

nguyên Trưởng khoa 

Nghệ thuật  Trường 

Trung cấp VHNT 

tỉnh Lạng Sơn 

Khu tập thể văn 

công, Khối 8 

phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn. 

7/7 100 

4 Đinh Quang 

Trung 

Nhạc sĩ, Nguyên Phó 

Trưởng đoàn Nghệ 

thuật tỉnh; nguyên 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Văn hóa Nghệ 

thuật tỉnh 

Số 194 đường Nhị 

Thanh, phường 

Tam Thanh, thành 

phố Lạng Sơn. 

7/7 100 

 

Kết quả này được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 

các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày (từ ngày 20/8/2021 đến 

hết ngày 26/8/2021) theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP 

ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, 

“Nghệ sĩ Ưu tú”./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; (T/b) 

- UBND tỉnh; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở VHTTDL;  

- Cổng TTĐT tỉnh; (P/h đăng tải) 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; (P/h) 

- VP Sở VHTTDL; (T/h đăng tải) 

- Lưu: VT, QLVHGĐ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

TM. HỘI ĐỒNG 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Phúc Hà 
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