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BIÊN BẢN HỌP 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”  

lần thứ 10 tại tỉnh Đắk Nông  

 

 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” cấp cơ 

sở được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ-SVHTTDL ngày 27 tháng 7 năm 

2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông. 

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào14h00 ngày 03 tháng 08 

năm 2021để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. 

Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: 06 người 

Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: 06 người, gồm: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở. 

2. Thành viên Hội đồng: 

-  Ông  Võ Văn Cường  -  Nghệ sĩ ưu tú, Trưởng đoàn Ca múa nhạc Dân 

tộc tỉnh: Thành viên; 

-  Ông  Cao  Thế  Bảy  -  Giám  đốc  Trung  tâm  Văn  hóa  -  Điện  ảnh  

tỉnh: Thành viên; 

- Ông Đỗ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở: Thành viên;  

- Ông Lê Thành Hiệp - Chánh Thanh tra Sở: Thành viên. 

-  Bà  Đinh  Thị  Hoài  Mỵ  -  Phó  Trưởng  phòng  Quản  lý  Văn  hóa  và  

Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên; 

Số thành viên Hội đồng không dự họp: 0 người. 

3. Thư ký Hội đồng 

-  Ông Nguyễn Khắc Anh  -  Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia 

đình: Tổ trưởng; 

-  Ông Trần Văn Lập  -  Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên 

NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Hội đồng đã nghe Chủ tịch Hội đồng báo cáo về danh sách, kết quả 

đánh giá việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” của Hội đồng xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” cấp cơ sở bao gồm: 

Số lượng người đề nghị xét tặng: 02 người. 
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Stt    Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đơn vị công tác 

1 
Trần Quốc 

Bảo 
1985 Kinh 

Trưởng phòng Múa – Đoàn Ca 

múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông 

2 K’Tiêng 1985 Mạ 
Phó phòng Múa – Đoàn Ca múa 

nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông 

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của 

từng trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. 

2.1. Đối với hồ sơ Ông Trần Quốc Bảo 

- Về thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: Đảm bảo 10 năm (lĩnh 

vực Múa) hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp (theo khoản 1, Điều 1, và khoản 

3, Điều 9 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP). 

- Về Tiêu chí:    

Theo bảng quy đổi giải thưởng kèm theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP thì 

Ông Trần Quốc Bảo được: 0,5 Giải vàng (quy đổi ½ Huy chương vàng múa tiết 

mục Gọi rừng) và 1,5 Giải bạc Biên đạo múa và các tiết mục.  

Một số giải thưởng, huy chương kèm theo báo cáo thành tích không được 

quy định trong các tiêu chí để quy đổi giải theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Vì những tác phẩm đạt giải không có tên cá nhân 

trong bằng chứng nhận theo điểm 5, mục III của Bảng quy đổi giải thưởng (Diễn 

viên: Solo hoặc Duo trên nền tập thể).  

Căn cứ tiêu chí các mục a, b, c, tại khoản 4, Điều 9 Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP, ông Trần Quốc Bảo không đủ điều kiện để xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ ưu tú”. 

- Hội đồng cũng đánh giá cao về tài năng và những đóng góp trong nhiều 

hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị lớn của ông Trần Quốc Bảo – Trưởng 

Phòng Múa – Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, những đóng 

góp đó còn chưa đủ tầm ảnh hưởng lớn đối với hoạt động nghệ thuật của địa 

phương, cũng như trong nước. Do đó không thể xem xét theo mục d khoản 4, 

Điều 9 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP (Có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật 

xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định tại điểm a, b và điểm c khoản 4, Điều 9 

Nghị định số 40/2021/NĐ-CP). 

2.1. Đối với hồ sơ Ông K’Tiêng 

- Về thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: Đảm bảo 10 năm (lĩnh 

vực Múa) hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp (theo khoản 1, Điều 1, và khoản 

3, Điều 9 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP). 

- Về Tiêu chí:   

Theo bảng quy đổi giải thưởng kèm theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP thì 

Ông K’Tiêng được: 1/3 Giải vàng và 01 Giải bạc Biên đạo múa và diễn viên các 

tiết mục. 

Một số giải thưởng, huy chương kèm theo báo cáo thành tích không được 

quy định trong các tiêu chí để quy đổi giải theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP 
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ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Vì những tác phẩm đạt giải không có tên cá nhân 

trong bằng chứng nhận theo điểm 5, mục III của Bảng quy đổi giải thưởng (Diễn 

viên: Solo hoặc Duo trên nền tập thể).  

Căn cứ tiêu chí các mục a, b, c, tại khoản 4, Điều 9 Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP, ông K’Tiêng không đủ điều kiện để xét tặng danh hiệu “Nghệ 

sĩ ưu tú”. 

- Hội đồng cũng đánh giá cao về tài năng và những đóng góp trong nhiều 

hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị lớn của ông K’Tiêng – Phó Phòng Múa – 

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, những đóng góp đó còn 

chưa đủ tầm ảnh hưởng lớn đối với hoạt động nghệ thuật của địa phương, cũng 

như trong nước. Do đó không thể xem xét theo mục d khoản 4, Điều 9 Nghị định 

số 40/2021/NĐ-CP (Có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu 

giải thưởng theo quy định tại điểm a, b và điểm c khoản 4, Điều 9 Nghị định số 

40/2021/NĐ-CP). 

3. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

Có 02 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” không đủ các tiêu 

chí quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 và 

Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” gồm: 

 

STT Họ và tên  Chức vụ, nơi công tác 

1 Trần Quốc Bảo 
Trưởng phòng Múa – Đoàn Ca múa nhạc dân tộc  

tỉnh Đắk Nông 

2 K’Tiêng 
Phó phòng Múa – Đoàn Ca múa nhạc dân tộc  

tỉnh Đắk Nông 

 Cuộc họp kết thúc vào hồi 17giờ 00 ngày 03 tháng 08 năm 2021. 

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Anh 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quang 

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL 
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