
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ MƯỜNG LAY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1717/UBND-VP 

V/v thông báo danh sách đề nghị 

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 

Mường Lay, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:      

 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã; 

- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã; 

- UBND phường Na Lay. 
 

Căn cứ Công văn số 1623/SVHTTDL-DSVH ngày 16-8-2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc phối hợp thông báo danh sách 

các nghệ nhân đề nghị 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 (có Công 

văn gửi kèm). 

Sau khi xem xét, UBND thị xã Mường Lay có ý kiến như sau:  

1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, Ban Biên tập Trang 

thông tin điện tử thị xã có trách nhiệm thông báo, đăng tải danh sách các cá nhân 

đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điên Biên.  

2. UBND phường Na Lay có trách nhiệm niêm yết, công khai danh sách 

các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điên Biên tại trụ sở UBND 

phường và tổ chức tuyên truyền tới Nhân dân được biết và tham gia ý kiến. Thời 

gian niêm yết, công khai danh sách từ ngày 20-8-2020 đến ngày 03-9-2020. 

Tổng hợp ý kiến tham gia của Nhân dân gửi về UBND thị xã (qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin) trước ngày 04-9-2020 để tổng hợp.  

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho UBND thị xã báo cáo tham gia ý kiến để 

gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trong ngày 04-9-2020.   

 Nhận được Công văn này, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị; 

UBND phường Na Lay triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng thị xã; 

- Lưu: VT, CVVX, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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