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BAO CÁO 
Qua trinh xét tng danh hiu "Ngh si nhán den", "Ngh Si tm tü" 

Mn thu' 10 t3i tinh Oak Nông 

KInhgüi: 
- BO Van hóa, The thao và Du ljch; 
-UybannhãndântinhDkNong. 

Can cü Ngh djnh s 89/2014/ND-CP cüa Chmnh phü v xét tng danh hiu 
"Ngh sT nhân dan", "Ngh sT uu tu"; Nghj djnh so 40/2021/ND-CP ngày 30 
tháng 3 näm 2021 ciia ChInh phü sCra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
89/20141ND-CP ngày 29 thang 9 näm 2014 cüa Chmnh phü quy djnh ye xét tng 
danh hiu "Ngh sT than dan", "Ngh sT iru tu"; Nghj djnh so 91/2017/ND-CP 
ngày 3 1/7/2017 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut 
TM dua, khen thuing. Hi dông xét tng danh hiu "Ngh sT nhân dan", "Ngh 
sT uu tü" cap co s cáo cáo kêt qua thu sau: 

I. QUA TRINH TRIEN KHAI 
Th%rc hin Quyt djnh s 1660/QD-BVHTTDL ngày 25/5/202 1 cüa Bô •• Z A P A A Van boa, The thao va Du 1ch ban bath Ke hoach xet tng danh hiçu Nghe si 

nhân dan", "Ngh sT mi t(i" lan thmr 10, Sâ VAn hóa, The thao và Du ljch (Co 
quan thuäng trirc cUa Hi dong) dA triên khai thu sau: 

- Ngày 03/06/202 1, Sâ VAn boa, Th thao và Du ljch có Cong vAn s6 
657/SVHr!DL-QLVH&GD v vic xét tng danh hiu "Ngh sT nhan dan", 
"Ngh sT uu tü" Ian thu 10 cüa Bô VHTTDL gui Hi \THNT tinh; Phong 
VH&TT các huyn, thành ph6; Doàn Ca rnüa nhc dan tc tinh; Trungtâm VAn 
hOa - Din ãnh tinh dê nghj các don vj phôi hqp thông báo, phô biên ye xét tng 
danh hiu "Ngh sT nhâh dan", "Ngh si uu tCt" lan thu 10. 

- TInh dn ht ngày 15/7/202 1, Sâ Van boa, Th thao va Du ljeh nhn 
dtrçic 02 ho so dê nghj xét tng danh hiu "Ngb si tru tü" lan thu 10, gôm co 
Ong Trãn Quoc Báo và Ong K'Tiêng (Doàn Ca müa thc dan ttc tinh Dk 
Nong). 

- Ngày 2 1/07/2021, Sâ VAn boa, Ththao và Du ljch ban hành K hoch 
so 37/KH-SVHTTDL v vic Triên khai to chüc xét tng danh hiu "Ngh si 
nhãn dan", "Ngh si uu tü" lan thu 10 ti tinh DAk Nông. 

- Ngày 27/7 /202 1, Sâ VAn hóa, Th thao và Du ljch ban hành Quyt djnh 
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s 138/QD-SVHTTDL v vic thành 1p HOi  dng xét tang danh hiu "Ngh si' 
nhân dan", "Ngb si uu tü" cap c sâ. 

II. QUA TR!NH KiEM TRA, XEM XET HO SO 
- Ngày 03/8/2021, Hi dng xét tng danh hiu "Ngh sT nhân dan", 

"Ngh sT uu tü" cap ca s to chüc cuc hçp kiêm tra ho sa dê nghj xét tng danh 
hiu "Ngh si uu tü" cüa 02 cá nhân (Ong Trân Quôc Bão và Ong K'Tieng). 

- Trong qua trInh kim tra, xem xét, HQi c1ng dA thirc hin nghiêm tue 
cac quy djnh cüa Nha rniâc va eüa Bô Van hóa, The thao và Du ljch ye vic xét 
tng danh hiu "Ngh si than dan", "Ngh sT uu tu"; dam bão dung di tuçYng, 
tiêu chuân va quy trinh xét chçn, thu sau: 

1. Dôi vói ho so' d nghj xét tng danh hiu "Ngh si u'u tü" cüa Ong 
Trân Quôc Bão - Trirô'ng Phông Mña - Doàn Ca mña nh3c dan tc tinh Dàk 
Nông 

- V thii gian hot dng ngh thi4t  chuyên nghip: Dam bão 10 11am (lTnh 
vixc Müa) hot dng ngh thut chuyên nghip (theo khoãn 1, Diu 1, và khoãn 
3, Diêu 9 Nghi djnh so 40/2021/ND-CP). 

- V Tiêu chI: 
+ Theo bang quy di giãi thuâng kern theo Nghj djnh s 40/2021/ND-CP 

thi Ong Trân Quoc Bâo duçic: 0,5 Giái yang (quy dOi '/2 Huy chTicmg yang müa 
tiêt miic Gçi rmg), 1,5 Giái bc (Biên do müa va din vién các tiêt miic). 

+ MOt s giâi thithng, huy chuong kern theo báo cáo thành tIch không 
duçc quy djnh trong cac tiêu chI dê quy d& giái theo Nghj djth so 89/2014/ND-
CP ngay 29tháng9 näm 2014 cüaChInh phü quy djiih ye xét tng danh hiu 
'Nghç si than dan, Nghe si mi tu . Vi thung tac pham dt giai khong Co ten 
cá than trong bang chIrng nhn theo diem 5, muc III cüa Bang quy dôi giãi 
thung (Din viên: Solo hoc Duo trén nén tp the). 

Can cü tiêu chI các mic a, b, c, tai  khoán 4, Diu 9 Nghj djnh si 
40/2021/ND-CP, ông Trn Quc Bão không dü diêu kin d xét tng danh hiu 
"Ngh si iiu tñ". 

+ Hi dng cflng dánh giá cao v tài näng và thftng dóng gop trong nhiu 
hot dng phiic vi nhim vii chInh trj lan cüa ông Trãn QuOc Báo - Trrnmg 
Phông Müa - Doàn Ca müa nhc dan tOc  tinh Dak Nông. Tuy thiên, thting dóng 
gop do cOn chua dü tam ánh huâng iOn dôi vOi hot dng ngh thut cüa dja 
phuong, cüng thu trong nuOc. Do do khOng the xem xét theo mic d khoãn 4, 
Diu 9 Ng djnh s 40/202 1/ND-CP (Co cng hiên nôi tri, tai näng ngh thut 
xut sic, thi&i giái thumg theo quy djnh tai  diem a, b va diem c khoãn 4 Nghj 
dljnh so 40/2021/ND-CP). 

2. J)6i vó'i ho so' d nghj xét tng danh hiu "Ngh si iru tñ" cüa Ong 
K'Tiêng - Phó Phông Müa - Doàn Ca müa nhic dan tc tinh Oak Nông 

- V thOi gian hot dng ngh thu.t chuyen nghip: Darn bâo 10 nAm (11th 
Mua) hoat  dng ngh thut chuyên nghip (theo khoân 1, Diêu 1, và khoân 

3, Diu 9 Ngh djnh so 40/2021/ND-CP). 
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-VTiêuchi: 
+ Theo bang quy d& giái thuing kern theo Nghj djnh s 40/2021/ND-CP 

thI Ong K'Tiêng duçic: 1/3 Giài yang và 01 Giãi bc (Biên do müa và diên viên 
các tiêt mc). 

+ Mt s giái thuâng, huy chucmg kern theo báo cáo thành tIch không 
duçic quy djnh trong cac tiêu chI dê quy dôi giài theo Ngh djnh so 89/2014/ND-
CP ngày 29 thang 9 näm 2014 cüa Chinh phü quy dinh  ye xét tng danh hiu 
"Ngh si nhân dan", "Ngh sT uu tü". Vi nhüng tác phâm dt giâi không cO ten 
cá than trong bng chirng nhn theo diem 5, mic III cüa Bang quy dôi giãi 
thuâng (Din viên: Solo hoc Duo trên nên tp the). 

CAn cü tiêu chI cac miic a, b, c, ti khoân 4, Diu 9 Nghj djnh s6 
40/2021/ND-CP, ông K'Tiêng không dü diu kin d xét tng danh hiu "Ngh 
sT uu tü". 

+ HOi dng ctng dánh giá cao v tài nAng và nhüng dóng gop trong nhiu 
hoat dng phiic v nhim vii chinh tn lan cüa ông K'Tiêng - PhO Phông 
Müa - Doàn Ca müa nhc dan tOe  tinh DAk Nông. Tuy nhiên, nhüng dong gop do 
con chua dU tarn ãnh hucng lan dôi vai hot dung ngh thut cila dja phuong, 
cfing thu trong nuac. Do dO không the xem xét theo miic d khoãn 4, Diêu 9 
Nghj djnh s 40/2021/ND-CP (Co cng hin ni trOi,  tài nAng ngh thut xuAt 
sAc, thiêu giái thuâng theo quy djnh ti diem a, b và diem c khoãn 4 Ngh.j djnh so 
40/202 1/ND-CP). 

(Co biên ban cu5c hQp kern theo) 
ifi. KET QUA 
Can cir két qua kim tra, xem xét va di chiu vOi the quy djnh tai  Nghj 

djnh s 89/2014/ND-CP ngày 29 tháng 9 nàm 2014 và Nghj djth s 
40/2021/ND-CP ngày 30 tháng 3 nàm 2021 cüa Chfnh phü quy dnh ye xét tng 
danh hiu "Ngh sT nhãn dan", "Ngh si uu tü", HOi dng cAp co sâ xét tng 
dath hiu "Ngh sT than dan", "Ngh sT uu tü" không d nghj xét tng danh hiu 
"Ngh i uu tü" cho 02 cá nhán (Ong Iran Quc Bão và Ong K'Tiêng). 

Trên day là báo cáo Qua trInh xét tng danh hiu "Ngh si nhân dan", 
"Ngh sT uu ti" lan thu 10 ti tinh Dak Nông cüa Sâ Van hOa, Th thao và Du 
lich./. 

Noi nhn: 
- Nhu trên; 
- Lãnh dao Sr (bi&); 
- Doãn Ca müa nhac dan tC,c  tinh; 
- Luu: VT, QLVH&GD (Lap). 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn Minh Quang 
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