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V/v triển khai Kế hoạch xét 

tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, 

Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh 

vực thủ công mỹ nghệ tỉnh 

Ninh Bình lần thứ 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

     Yên Mô, ngày          tháng 6 năm 2022 
 

 

Kính gửi:  

- Các phòng: Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế & Hạ tầng; 

- Hội doanh nghiệp Yên Mô; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 653/SCT-CN ngày 07/6/2022 của Sở Công 

thương về việc triển khai Kế hoạch xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, Nghệ nhân 

Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5.  

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 

99/KHUBND về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu 

tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5”. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn triển 

khai thực hiện Kế hoạch nêu trên; UBND xã, thị trấn hướng dẫn các cá nhân 

hoạt động trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn đáp ứng tiêu 

chuẩn xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” theo quy định tại 

Điều 5, Điều 6 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công 

mỹ nghệ (theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP) 

gửi về UBND huyện qua phòng Kinh tế & Hạ tầng trước ngày 08/8/2022.  

(Gửi kèm Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình và Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, KTHT. 
       VTTH (21) 
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CƠ QUAN ĐƠN VỊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, ‘NGHỆ NHÂN ƯU TÚ’ NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ, đơn vị 

công tác 

Ngành nghề hoạt 

động 

Số năm hoạt 

động nghề 

Danh hiệu đề 

nghị xét tặng 

Số điện thoại 

liên hệ 

1        

2        

3        

        

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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