
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, 

Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
__________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 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 ngày 12 tháng 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 1342/KH-UBND ngày ngày 16 tháng 5 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

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

bàn tỉnh Hải Dương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 

1550/TTr-SCT ngày 28 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), với thành phần như sau: 

1. Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân 

tỉnh - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Đồng chí Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương - Phó Chủ tịch 

Hội đồng; 

3. Đồng chí Trịnh Ngọc Thành, Phó giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên; 
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4. Đồng chí Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên; 

5. Đồng chí Nguyễn Hải Châu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - 

Ủy viên; 

6. Đồng chí Lương Thị Kiểm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn - Ủy viên; 

7. Đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch - Ủy viên; 

8. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên; 

9. Đồng chí Mạc Thế Phương, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở 

Công Thương - Ủy viên; 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ của các cá nhân đề nghị 

xét tặng; xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan tới việc xét tặng (nếu có); 

tổ chức họp, bỏ phiếu xét chọn cho các cá nhân đề nghị xét tặng bảo đảm đúng 

quy định tại 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; công bố kết quả xét chọn trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến Nhân dân; hoàn chỉnh hồ sơ theo 

quy định trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ. 

Trong quá trình triển khai và thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng sử 

dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng sử 

dụng con dấu của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương. Hội đồng làm việc theo chế 

độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, 

Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các thành viên Hội đồng tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Cao Cường, P.Thảo; 

- Lưu: VT, KTN, Đôn.(15) 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
 

(để báo cáo) 
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