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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SCT-CN 

V/v đăng tải bản khai thành tích của 

các cá nhân đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” để lấy ý 

kiến nhân dân trên Cổng thông tin 

điện tử của UBND tỉnh. 

Đồng Nai,  ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ 

nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân 

ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng 

Nai (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 

10/04/2018 của UBND tỉnh). 

Căn cứ Quyết định số 3058/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", 

"Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5. 

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP quy định về quy 

trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” ở Hội đồng cấp tỉnh như 

sau: 

“1. Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội 

đồng thực hiện các công việc sau: 

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội 

đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”; 

b) Tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) 

nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề 

nghị xét tặng đang hoạt động để đưa vào hồ sơ đề nghị xét tặng theo Mẫu số 3 

quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đăng tải danh 

sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng trên Cổng thông 

tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để lấy ý kiến nhân dân trong thời 

gian 15 ngày làm việc; 

d) Gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên của Hội đồng 

cấp tỉnh và tổ chức cuộc họp của Hội đồng để xét chọn.” 
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Đến nay, Sở Công Thương – Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng 

danh hiệu cấp tỉnh đã triển khai hướng dẫn hồ sơ và đã có kết quả bước lấy ý 

kiến cộng đồng dân cư ở cơ sở nơi cư trú/hội nghề nghiệp của 04 cá nhân đề 

nghị xét tặng danh hiệu, cụ thể:  

(1) Nghệ nhân Nguyễn Vũ Huy (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom);  

(2) Nghệ nhân Phan Khắc Dũng (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc);  

(3) Nghệ nhân Hoàng Ngọc Hiến (phường Hoá An, thành phố Biên Hòa);  

(4) Nghệ nhân Phạm Duy Linh (phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa). 

Theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 13, Nghị định 123/2014/NĐ-CP, 

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, đăng tải danh sách, bản khai 

thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trên Cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến nhân dân trong 15 ngày làm việc 

để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Đính kèm: Danh sách, Bản khai thành tích và Biên bản họp lấy ý kiến cộng 

đồng dân cư ở cơ sở nơi cư trú/hội nghề nghiệp của 04 cá nhân đề nghị xét tặng 

danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- TTKC&TVPTCN; 

- Lưu: VT, KC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Thị Mỹ Dung 
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