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Can cr Nghj djnh s 62/20 14- ND/CP ngày 25/6/20 14 cüa ChInh phü Quy 
djnh ye xét tang danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tü" trong 11th 
v1rc di san van hóa phi vt the; 

Can cir Quyt djnh s 3470/QD-BVHTTDL ngày 09/10/20 19 cüa B Van 
boa, The thao vâ Du ljch ban hành Kê hoach  xét tng danh hiu "Ngh nhân 
than dan", "Ngh nhân ixu tü" trong llnh virc di san vAn hóa phi 4t the lan thu 
Ba - näm 2021, 

Ngày 14/9/2020, Hi dng xét tang danh hiu "Ngh nhân nhân dan", 
"Ngh than uu tü" cap tinh dA tiên hành h9p xét 05 ho so cá nhân dê nghj xét 
tng danh hiu "Ngh than ixu tü" trong linh vçrc di sAn vAn hóa phi 4t the lan 
thüBa-näm 2021. 

S& VAn hóa, Th thao và Du ljch (t'a quan thu'àng trtc cña Hç5i dng cap 
tIn/i) trân tr9ng de nghj Sâ Thông tin và Truyên thông; Báo Tuyên Quang; Dài 
phAt thanh - Truyên hInh tinh clang tAi kêt quA h9p xét dath hiu "Ngh than uu 
tü" ln thu Ba - näm 2021 cUa Hi dông cap tinh trên Cong thông tin din tfr cüa 
lily ban nhân dan tinh, Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh - Truyên hInh tith, dê 
1y 5' kin cüa than dan trong thôi gian 15 ngày lam vic. 

(Co kit qua hQp xét güi kern theo) 

S& VAn hóa, Th thao vA Du ljch trail tr9ng d nghj./. 
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Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 nám 2020 

KET QUA XET ThNG  DANH HIEU "NGH NHAN UU TU" TRONG LiNH V1C 
DI SAN VAN HOA PHI VIT THE LAN THI BA - NAM 2021 

srr Hç Va ten 

Ngày 
tháng 

nám sinh 

Dan 
tc Bia chi Tn thfrc, k5 nang, 

k5 thut 
Tom tt thành tich 

Nám 
bat 
thU 
thiyc 
hành 
di san 

Loi hInh 
di 

hOa phi 
A vat the - nam gui 

Két 
qua Ghi chul 

D Thi Man 19/8/1961 
San 
DIu 

Thôn Cay 
Da 1, xa 

Ninh Lai, 
huynSn 

Dtrang, 
Tinh Tuyên 

Quang. 

Am hiu v phong 
t11c tp quán cula dn 
tc San DIu. Truyên 
dy tiéng flfl V CáC 

bài hat So9ng cô cho 
các the h tré ti dja 
phrang. 
Suu tim, biên son 
và hat nhiu bài 
So9ng cô cUa dan 
tOe San DIu. 
Truyn day cho th 
h tré hiêu bit v 
tn thule dan gian, 

Dã Co thiu dOng gOp 
trong vic bão tn, 
gin giü, phát huy giá 
trj di san van hOa phi 
vat th cula dan tôc 
San DIu. 

Tfr rim 2016, duçrc 
Trung tm nghiên 
bão thn và phát huy 
hóa dan teic  San Dju Via 
Nam ci:r lam PhO 
Truông Ban lien 1?c các 
CU l.c bo dan ca Safl 

1978 

Ting 
chit 

vit; 
ngh 
thut 

trInh din 
dan gian; 
tp quán 
xa hOi; tn 
thirc dan 
gian cula 
dan tOe 
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srr H9vàtên 

Ngày 
tháng 

nam sinh 

Dan 
tc 

Bla chi 
Tn thfrc, k5 nang, 

k5 thuât 
Tom tt thành tich 

Nàm 
bat 

A dan 
thuc 
hành 
di san 

Loai hmh 
. disánvàn 
hOa phi 
vat the 

nam giir 

Kt 
qua Ghi chü 

van hOa m thc DIu tinh Tuyên Quang. San DIu 
cüa dan tc San DIu Näm 2016, 2017 Uy 
nhu: Cách thêu ban nhãn dan huyn 
trang phiic, each Tam Dão, tinh VTnh 
lam các Ioi bánh... Phüc trao Giy chirng 

nhn tham gia giao lixu 
ting hat So9ng cô 
huyn Tam Dâo. 
Näm 2017, tham gia 
Ngày hi trInh din 
cay nêu Va giao lixu 
van hóa, th thao và du 
ljch các dan tc Vit 
Nam ti tinh Quâng 
Nam, do Bô Van 
hóa, Th thao và Du 
ljch t chirc. 

Näm 2019 duqc U 
ban than dan huyn 
Sn Ducmg, Uy ban 
nhân dan xä Ninh Lai 
tong Giy khen v dâ 
có thãnh tIch trong 
phong trào thi dua yêu 
nuOc näm 2019. 
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sri' H9 ten 

Ngày 
tháng 

Ham sinh 

Dan 
tc 

Da chi Tn thfrc, k nãng, 
k5 thuât Tom tat thành tIch 

Nám 
bat 

x dau 
thu'c 
hanh 
di san 

Loai hinh 
disãnvän 

. hOa phi 
vat the 

nam gur 

Kêt 
qua Ghi chul 

2 VrnmgNgçc Quang 09/9/1951  Tày 

Thôn Ban 
Cu6ng, Xä 

Minh 
Quang, 
huyn 
Chiêm 

Hóa, tinh 
Tuyên 
Quang 

Thông thao ngôn 
ngU dan tc Tày. 
Am hiu v phong 
tic tp quán; th chrc 
truyn day các Ian 
diu hat then cula 
dan tc Tày cho các 
thá he trê tai dja 
phucmg. 

Suu thm, biên Ifl V 
hat nhiu bài hat then 
cüa dan tOc  Tày. 

Dã cO nhiu dong 
gop trong vic báo 
tn, gin giü, phát huy 
giá trj di san van hOa 
phi 4t th cula dan 
tc Thy. 
Tr näm 2013 dn nay 
thiçxc Uy ban nhân 
dan xã Mmli Quang, 
huyn Chiêm Hóa bâu 
lam Chul nhim Câu 

lac b hat Then dan 
tInh xa Minh Quang 
Va duçic tang nhiu 
giy khen các näm 
2016,2018,2019. 
TE chirc truyên dy hat 
then cho nhiu hç)c IrO 
trén dia bàn xä Minh 
Quang, huyn Chiêm 
Hóa và xã Hông Quang, 
huyn Lam Bmnh. 
Näm 2013, 2018 cUng 

2004 

Ting 
noi, chi:t 

vi&; 
ngh 
thut 

trInh din 
dan gian; 
tp quán 
xä hi 

cUadân 
tc Thy. 

Dt 
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srr Hç và ten 

Ngãy 
tháng 

nam sinh 

Dan 
tc Dia chi Tn thfrc, k5? hang, 

k5 thuât Tom tt thành tIch 

Nám 
bat 
thu 
thirc 
hành 
di san 

Loai hinh 
disãnvãn 

hOa phi 
vâtthê 

- nam gur 

Ket 
qua Ghi chü 

các thành viên trong 
Câu lac b tham du 
lien hoan giao km van 
ngh do huyn Chiêm 
Hóa và xã Mirth Quang 
t chi1rc. 

Näm 2019 tham gia 
Lien hoan ngh thut 
qun chiing huyn 
Chiêm HOa, dt giãi kM. 

3 Phàn Van Phü 27/12/197 1 

Dao, 
ngàn 

h 
Dao 
DO 

Thôn 3 
Thu& Ha, 

xa Tan 
Thành, 
huyn 

HàmYên, 
tinh Tuyên 

Quang 

Thông tho ngôn '' 
dn tOe  Dao. Am hiu 
v phong tic tp quán; 
t chrc truyn dy các 
Ian diêu hat páo dung, 
th& ken p1 lè cüa 
toe Dao cho các th h 
tré tai  dja phiwng. 
Sirti tm, biên soon và 
hat nhiu bài hat páo 
dung cUa dan tOe  Dao 

Dã có nhiu dOng 
gop trong vic bào 
tOn, gin gitt, phát huy 
giá trj di san van hóa 
phi vt th cüa dan 
tOe Dao. 
T närn 2007 tham 
gia chuang trInh Lien 
hoan dan Ca, dan VU, 
nhae CIT dan toe tinh 
Tuyên Quang, vOi hai 
ti& mijc dat  giái dC 
bit và giâi khá. 

1994 

Ting 
ehü 

vit; 
ngh 
thuât 

trInh din 
dan gian; 
tp quán 

X hOi 
cüa dan 
tOe Dao 

Dt 
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Sri,  H9vàtên 

Ngãy 
tháng 

nam sinh 

Dan 
tc 

DIa chi 
Tn thfrc, k näng, 

k5 thuât Tom tat thành tIch 

Näm 
bat 
dan 
thu'c 
hành 
di san 

Loaihinh 
di san van 

hOa phi 
vat the 

nam giir 

Két 
qua Ghi chü 

T chüc truyn day 
hat páo dung, thôi 
ken p1 lè cho nhiu 
hQc trO trên dia bàn 
huyn Ham Yen, 
tinh Tuyên Quang. 
Näm 2017, 2019 
duçc Giám d& Sâ 
VAn hóa, Th thao 
và Du ljch tinh 
Tuyên Quang ttng 
Giây khen vi cO 
nhiêu thành tIch 
trong cong tác phát 
trin sir nghip vAn 
hóa, gia dInh, th 
thao và Du ljch. 
NAm 2018, du9c B 
truâng Bô VAn hóa, 
Th thao và Du lich 
ttng Bang khen vi cIA 
cO thành tIch trong 
trin khai t chi'rc 
thirc hin ngày VAn 
hóa các dan tc Vit 
Nam 10 nAm qua (giai - 
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srr Hy và ten 

Ngày 
tháng 

nàm sinh 

Dan 
tc Dia chi 

Tn thfrc, k hang, 
k5 thuat 

Tom tat thành tIch 

Nám 
bat 
dau 
thuc 
hành 
di san 

Loaihinh 
disãnvãn 

boa phi 
vat the 

- nam gur 

Kt 
qua 

Ghi chü 

doan 2008-20 18) 
Näm 2019, &rçic Hi 
Van ngh dan gian 
Vit Nam trao Bang 
cong nhan  Danh hiu 
Ngh nhân dan gian. 

4 Hoàng Van Huyên 02/02/1983  Tày 

Thôn Nm 
Chá, xã 

Lang Can, 
huyn Lam 

BInh 

Thông tho ngôn 
ngCt dan tc Thy. 
Am hiu tn thirc và 
k nãng sir diing và 
khai thác các lan 
diu hat then; ch 
tác dan tInh V S1T 
dung thành thao 
tInh; Suu thm, biên 
so?n và hat nhiu 
bài hat then cüa dan 
tc Tày. 

Dã CO nhiu dóng 
gop trong vic báo 
ton, gin giü, phát huy 
giá trj di san van hOa 
phi vat  th cüa dan 
tc Thy. 
Tir nãm 2001, bat du 
tham gia hQc các lan 
diéu then cña dan tc 
Tày. Näm 2005, 
2006, 2012, 2014, 
2015, 2018 tham gia 
các k' lien hoan van 
ngh do, tinh, huyn, 
xã to chüc, dizqc tang 
nhiu giAy khen và 
giay chthig than. 

2001 

Ting 
ch 

vit; 
nghç 

thuat 
trInh din 
dan gian; 
tn thirc 
dan gian 
cüa dan 
tOe Thy 

Dat 
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Hçvàtên 

Ngãy 
tháng 

nam sinh 

Dan 
tc Da chi Tn thü'c, k? näng, 

Ic thuât Tom tt thành tIch 

Näm 
bat 
dan 
thuc 
hành 
di san 

Loaih.nh 
di san van 

. hoa phi 
vat the 

nam gur 

Ket 
qua 

Ghi chñ Sri 

Näm 2013, 2020, 
&rçic Uy ban nhân 
dan huyn Lam Blnh 
tang giây khen Co 
thành tIch xuAt sc 
thirc hin Nghj quy& 
Trung uorng V khOa 
VIII v xay dirng và 
phát trin nn van 
hOa Vit Nam tiên 
tin dm dà bàn sc 
dan tc và thành tIch 
trong phong trào thi 
dua yeu nixâc giai 
doan 2015-2020. 

Tham gia sinh hoat 
can lac  b hat then 
dan tInh cña huyn 
Lam BInh, Chü nhim 
câu lac bô hat then 
dan tInh cüa xâ Lang 
Can; t chirc truyn 
dy hat then cho 
nhiu hçc trO trên dja 
bàn huyn Lam BInh. 
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Ho và ten 

Ngày 
thang 

näm sinh 

Dan 
tc Dia chi 

Tn thfrc, k näng, 
k? thut 

Tom tat thành tIch 

Nàm 
bt 
du 
thuc 
hành 
di san 

Loai hInh 
di san van 

hóa phi 
vâtthê 

- nam gui 

Kêt 

Ghi chñ 

5 

Hoàng Lic Thai 10/3/1957  San 
Diu 

Thôn Dng 
Cháy, a 

Scm Nam, 
huyn Scm 

Dirmg, 
tinh Tuyên 

Quang 

Am hiu v phong 
tuc tp quán, trinh tir 
to chirc mt s nghi 
1 cUa dan tc San 
DIu: L cp sic, 1 
dai phan... Truyn 
dy tiéng mM Va CáC 
bài hat So9ng cO cho 
các th he tré tai dja 
phi.rcmg. 
&ru tm, biên SO?fl Va 
hat nhiu bài So9ng 
cô cüa dan tC San 
Dlu trong các bui 
giao 1UU Van ngh, 
trong dam CUXY1. 

Dã cO nhiu dóng gOp 
trong vic báo tn, gIn 
giCr, phát huy giá In di 
san van hóa phi vt th 
cña dan tc San DIu. 

Näm 2009, duqc BO 
tnrng Uy ban Dan tOc 
tng K' nim chrnmg 
vi s1r nghip phát 

d tc thiu . 
Nãm 2009, 2014 
dixçc Uy ban nhân 
dan huyn Scm 
throng, tinh Tuyên 
Quang tang Giy 
khen vi dã cO thành 
tich gop phn xây 
dirng khôi di doàn 
kêt các dan tOc  trên 
dja bàn huyn Son 
Ducing, trong sr 
nghip xây dirng và 
bão v t quc. 
Näm 2013, Uy ban 
nhàn dan tinh Tuyên 

2000 Ting nOi, 
chft vit; 

nghc thuat 
trinh diên 
dan gian; 
tap quan 

xã hi cüa 
d 
San DIu 

Không 
dtt 

Tai Van bàn s 
31 6/B VHTTDL 
-TDKT ngày 
20/01/2020 cCia 
B Van hóa, 
The thao và Du 
Ijch huàng dan: 
"Khóng xét các 
cá nhán dâ du-crc 
dào tao qua 
tfl(ô72g, ló'p 
chInh quy d có 
dzrcrc them các 
kP nãng, bI 
quylt va cã 
thoát ly khói 
hot dç5ng cong 
dong. Dôi vái 
nhfrng trzthzg 
hop, cá n/ian 
hoàn toàn du'çrc 
truyn ngh 
trong cOng 
a'óng, sau do 
cOng tác và 
hithiig hrong tt'i 
ngOn sách nhà 
nwác thI thOi 
gian hogt d(3ng 
trong nghd c/i 
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SyI' Ho vã ten 

Ngày 
tháng 

näm sinh 

Dan 
tc 

Dja chi 
Tn thüc, k5 näng, 

k5 thut 
TOm tat thAnh tich 

Näm 
bat 
dãu 
thirc 
hành 
di sin 

Loai hInh 
disánván 

hOa phi 

narn gnr 

Két 
qua Ghi chó 

Quang tang Bng khen tIn/i lit sau khi 

vi dA có thành tich gop cá nhdn do nghi 
hu'u, thzc hành phn thirc hin Nghj 
va truyn dgy di 

quyt Trung IroTig 5 san tron cong 
(khóa VIII) ye xây dimg dóng den th&i 
nên van hOa Viêt Nam dkin nop h so' 

tiên tin, darn  dã bàn s.c tgi Hç$i dOng cap 

dan tôc trên dja bàn tinh CU SO". Do do 
SO Ca flhafl 

Tuyên Quang giai do?n cia Ong Hoàng 
19982013. Lc Tháikhông 
Nãm 2017, Uy ban 
nhân dan xã San Narn, 
huyn San Duang, tinh 

xét. 

Tuyên Quang t.ng 
Giây khen ye dã CO 
thành tIch xut sic 
trong hot dng Câu 
lac b dan ca Soçng cô 
dan tôc San DIu. 

Nàrn 2018,2019 liJy ban 
nhân d huyn Tarn 
Dão, tinh Vinh Phüc lrao 
Cr và Giy chi.'ing nhn 
tharn gia giao kru ting 
hat Soçng cô huyn 
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sri' Hovàtên 

Ngay 
tháng 

nam sinh 

Dan 
tc Da chi Tn thfrc, k5 näng, 

k5 thuât 
Tom tt thành tIch 

Nám 
bat 
dau 
thurc 
hành 
di san 

Loaihinh 
disãnvãn 

hóa phi 
vat the 

- nam giur 

Két 
qua Ghi chul 

Tam Dâo. 
Nm 2019, Uy ban nhân 
dan huyn Sn Duong, 
tinh Tuyên Quang tng 
Giây khen ye thành tIch 
gop phn xây dirng kh6i 
dii doàn kt các dan tc 
Irong sir nghip xây 
dirng vã bão v to quoc 
giai do?n 2014 -2019. 
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