
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH BÌNH 

Số:        /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Ninh Bình, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh 

vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 

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

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 3058/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 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; 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu 

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

nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Xét chọn các cá nhân là những nghệ nhân, thợ giỏi của tỉnh Ninh Bình 

đang hoạt động trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ có phẩm chất đạo đức, tài 

năng nghề nghiệp, dành nhiều tâm huyết, công sức đóng góp vào việc giữ gìn, 

bảo tồn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ của tỉnh, đồng thời đáp ứng các 

tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 

trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 

2. Yêu cầu: 

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong 

lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy 

trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 

25/12/2014 của Chính phủ. 

  Đảm bảo tiến độ thời gian xét tặng theo Quyết định số 3058/QĐ-BCT 

ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 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. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng xét tặng 

Các công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình làm việc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, hiểu biết sâu sắc nghề, có 
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nhiều công sức đóng góp vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghề thủ công 

mỹ nghệ của tỉnh. 

2. Tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị xét tặng 

Tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị xét tặng thực hiện theo Điều 

5, Điều 6, Điều 11, Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 

của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ 

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

3. Nộp và tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng 

Cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc uỷ quyền (bằng văn bản) cho cá 

nhân khác lập hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ 

đến Sở Công Thương đến hết ngày 16/8/2022. Trong trường hợp cần bổ sung, 

chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân 

lập hồ sơ hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được văn bản hướng dẫn. 

4. Nội dung công việc và thời gian dự kiến thực hiện 

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo) 

5. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn 

huy động hợp pháp khác (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Công Thương 

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (sau đây 

gọi là Hội đồng cấp tỉnh), thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, 

thành phố và các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm 

bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo yêu cầu. 

+ Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng cấp tỉnh. 

+ Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng, tổ chức lấy 

ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú 

hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động. 

+ Chủ trì tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh tổ chức thẩm định, hoàn thiện 

hồ sơ báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Công Thương. 

+ Tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh trả lời đơn, thư liên quan đến công 

tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” (nếu có). 

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập 

Hội đồng cấp tỉnh. 
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- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” theo đề nghị của Hội 

đồng cấp tỉnh. 

3. Sở Nội vụ 

Sau khi có Quyết định phong tặng của Chủ tịch nước, Sở Nội vụ tham 

mưu trình UBND tỉnh cấp tiền thưởng cho các Nghệ nhân theo quy định tại 

khoản 2, Điều 67 Nghị định 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chinh phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. 

4. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình 

Đăng tải danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, 

“Nghệ nhân Ưu tú” của tỉnh theo đề nghị của Hội đồng cấp tỉnh. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tuyên 

truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh 

Bình lần thứ 5. 

Trên đây là Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ 

nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được giao 

nghiêm túc triển khai, thực hiện, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra./. 

Nơi nhận:         

- Các Sở: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, 

   Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;                   

- Đài PTTH tỉnh;  

- Báo Ninh Bình; 

- Lưu: VT, VP3,5,6,7.                                      

                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sơn 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

Phụ lục:  

Triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, 

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

tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 

 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN 

 

1 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu 

tú” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, 

đơn vị có liên quan về dự thảo Kế hoạch 

 

Trước ngày 

10/5/2022 

 

Sở Công Thương 

 

2 

 

Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị và 

trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 

Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 

 

Trước ngày 

20/5/2022 

 

Sở Công Thương 

 

3 

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thành 

lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 

(gọi tắt là Hội đồng cấp tỉnh) 

 

 

Trước ngày 

10/6/2022 

 

Sở Công Thương 

 

4 

Phối hợp với các đơn vị liên quan truyên 

truyền Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” tỉnh 

Ninh Bình năm 2022 tới người dân biết để 

đăng ký tham gia. 

 

Tháng 

6,7/2022 

Sở Công Thương 

các Sở ngành 

liên quan, UBND 

các huyện, thành 

phố 

 

5 

 

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 

của các cá nhân 

Đến hết ngày 

15/8/2022 

Sở Công Thương 

 

6 

Thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của 

các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ theo quy định 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ 

Sở Công Thương 

 

7 

Tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ 

sở nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú 

hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét 

tặng đang hoạt động 

Từ ngày 

01/9/2022 đến 

ngày 

10/9/2022 

 

 

Sở Công Thương 
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN 

 

 

8 

Thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét 

tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh; đăng tải danh sách, bản khai thành 

tích của các cá nhân đề nghị xét tặng trên 

Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh để lấy ý kiến nhân dân 

Từ 11/9/2022 

đến 30/9/2022 

(công khai 15 

ngày làm việc 

theo quy định) 

- Cơ quan thông 

tin đại chúng của 

tỉnh; 

- Cổng thông tin 

điện tử của Uỷ 

ban nhân dân 

tỉnh 

 

9 

Gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các 

thành viên của Hội đồng cấp tỉnh và tổ chức 

họp Hội đồng để xét chọn 

Trước ngày 

15/10/2022 

Các thành viên 

Hội đồng, Sở 

Công Thương 

 

10 

Thông báo công khai kết quả xét chọn trên 

cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh và phương tiện thông tin đại chúng 

Từ 

20/10/2022 

đến 

10/11/2022 

(công khai 15 

ngày làm việc 

theo quy định) 

- Cơ quan thông 

tin đại chúng của 

tỉnh; 

- Cổng thông tin 

điện tử của Uỷ 

ban nhân dân 

tỉnh 

 

11 

Hoàn chỉnh các hồ sơ được Hội đồng cấp tỉnh 

xét chọn, trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 

Trước ngày  

01/12/2022 

Sở Công Thương 
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