
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:            /SVHTTDL-QLVH 

V/v thông báo kết quả xét chọn của Hội đồng cấp 

tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa 

phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 

 

 

Phú Yên, ngày      tháng 9 năm 2020 

  Kính gửi:  

    - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;  

    - Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên; 

    - Báo Phú Yên. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Yên về triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ 

nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp 

tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 đã tham mưu tổ chức họp Hội 

đồng cấp tỉnh vào ngày 14/9/2020 để xem xét 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân” và 04 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. 

Kết quả, có 03/04 cá nhân được xét chọn trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; không có cá nhân được xét chọn trình Hội 

đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”. 

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 

25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: Thông báo công khai 

kết quả xét chọn trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh trong thời gian 15 ngày làm việc;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Phú 

Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên thông báo kết quả xét 

chọn của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ 

nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 để lấy 

ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 

09/10/2020). 

 Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan./. 

 (Gửi kèm danh sách kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa 

phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021) 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên Hội đồng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVH. 

                                                                                  Phạm Văn Bảy 



DANH SÁCH  

KẾT QUẢ XÉT CHỌN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH XÉT TẶNG DANH HIỆU 

"NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN", “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”  

 

Stt Họ và tên Địa chỉ 

Loại hình di sản văn 

hóa phi vật thể nắm  

giữ 

Số 

phiếu 

đạt 

Tỉ lệ 

% 

I Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” 

1 
Nghệ nhân ưu tú 

Phan Thanh Kính 

Thôn Mỹ Thạnh 

Trung 1, xã Hòa 

Phong, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Đờn ca tài tử Nam Bộ 01/11 9% 

II Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 

1 
Dương Kim 

Hoàng 

164 Lê Trung Kiên, 

Phường 2, Tp.Tuy 

Hòa 

Đờn ca tài tử Nam Bộ, 

Nghệ thuật Bài chòi 
11/11 100% 

2 Huỳnh Văn Minh 

Thôn Mỹ Quang 

Bắc, xã An Chấn, 

huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên 

Lễ hội cầu ngư,  

Nghệ thuật Bài chòi 
11/11 100% 

3 Phùng Long Ẩn 

Thôn Giai Sơn, xã 

An Mỹ, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên 

Nghệ thuật Bài chòi 11/11 100% 

4 Hứa Thị Gửi 

Thôn Long Thủy, 

xã An Phú, Tp.Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

Nghệ thuật Bài chòi 2/11 18% 
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