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    Kính gửi:   

- Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 

 

Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Khánh Hòa đã họp phiên toàn thể ngày 

20/9/2021 để xem xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ 

ưu tú” do Hội đồng cấp cơ sở trình. 

Việc xem xét hồ sơ tại Hội đồng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Trong quá trình làm việc, 

các thành viên Hội đồng đã thảo luận, trao đổi về từng hồ sơ công khai, khách quan, 

độc lập và tiến hành bỏ phiếu kín, kiểm phiếu, công bố kết quả ngay tại phiên họp 

Hội đồng.Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo 

kết quả danh sách các nghệ sĩ đạt đủ số phiếu đồng ý từ 80% trở lên của tổng số 

thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp để trình hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước, như sau: 

1. Nghệ sĩ nhân dân: Bà Lê Thị Nhâm (Linh Nhâm):. 

2. Nghệ sĩ ưu tú: 

- Ông Nguyễn Hữu Hải; 

- Bà Huỳnh Thị Thúy Thoa; 

- Ông Huỳnh Văn Huy; 

- Ông Võ Hoàng Linh. 

Về việc thông báo kết quả họp 

Hội đồng xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 

tú” lần thứ 10 tỉnh Khánh Hòa 
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Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Ban biên tập Công thông tin điện tử tỉnh, Báo 

Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phối hợp đăng tải kết quả 

họp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Khánh 

Hòa. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT);                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- VP Sở (đăng trên Trang TTĐT Sở); 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

  

   Lê Văn Hoa 
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