
 

 

Kính gửi:    

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Tuyên Quang. 

 

 

 Căn cứ Nghị định số 62/2014- NĐ/CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ Quy 

định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể; 

 Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 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, 

        Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông; Báo Tuyên Quang đăng tải danh sách, bản khai thành tích của 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 lần thứ Ba -  năm  2021 trên Cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Tuyên Quang để lấy ý kiến 

nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc. 

(Có bản thành tích của các cá nhân gửi kèm theo) 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở: 

- Lưu: VT, QLDSVH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

         Âu Thị Mai 

 

 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /VHTTDL-QLDSVH 

V/v 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 lần thứ Ba - năm 2021 

 

          Tuyên Quang, ngày 07  tháng  8  năm 2020 



 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH  

CỦA CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ NHÂN ƯU TÚ"  

TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ BA - NĂM 2021 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân tộc Địa chỉ 
Tri thức, kỹ năng, 

kỹ thuật 
Tóm tắt thành tích 

Năm bắt 

đầu thực 

hành di 

sản 

Loại hình di 

sản văn hóa 

phi vật thể 

nắm giữ 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Lục Thái 

 

10/3/1957 

 

Sán Dìu 

Thôn Đồng 

Cháy, xã 

Sơn Nam, 

huyện Sơn 

Dương, 

tỉnh Tuyên 

Quang. 

 

Am hiểu về phong tục 

tập quán, trình tự tổ 

chức một số nghi lễ của 

dân tộc Sán Dìu: Lễ 

cấp sắc, lễ đại phan… 

Truyền dạy tiếng nói và 

các bài hát Soọng cô 

cho các thế hệ trẻ tại 

địa phương. 

Sưu tầm, biên soạn và 

hát nhiều bài Soọng cô 

của dân tộc Sán Dìu 

trong các buổi giao 

lưu văn nghệ, trong 

đám cưới. 

Đã có nhiều đóng góp trong 

việc bảo tồn, gìn giữ, phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể của dân tộc Sán Dìu. 

Năm 2009, được Bộ trưởng 

Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm 

chương vì sự nghiệp phát 

triển các dân tộc thiểu số. 

Năm 2009, 2014, được Ủy 

ban nhân dân  huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

tặng Giấy khen vì đã có 

thành tích góp phần xây 

dựng khối đại đoàn kết các 

dân tộc trên địa bàn huyện 

Sơn Dương, trong sự nghiệp 

2000 

Tiếng nói, 

chữ viết; 

nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian; tập 

quán xã hội 

của dân tộc 

Sán Dìu 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH XÉT TẶNG DANH HIỆU  

"NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN", "NGHỆ NHÂN ƯU TÚ " 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

        Tuyên Quang, ngày 07 tháng 8 năm 2020 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân tộc Địa chỉ 
Tri thức, kỹ năng, 

kỹ thuật 
Tóm tắt thành tích 

Năm bắt 

đầu thực 
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sản 

Loại hình di 

sản văn hóa 

phi vật thể 

nắm giữ 

Ghi 

chú 

 

 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Năm 2013, Ủy ban nhân dân  

tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng 

khen vì đã có thành tích góp 

phần thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa VIII) về 

xây dựng nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 1998 - 2013. 

Năm 2017, Ủy ban nhân dân 

xã Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

tặng Giấy khen về đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt 

động Câu lạc bộ dân ca 

Soọng cô dân tộc Sán Dìu. 

Năm 2018, 2019 Ủy ban nhân 

dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc trao Cờ và Giấy chứng 

nhận tham gia giao lưu tiếng 

hát Soọng cô huyện Tam Đảo. 

Năm 2019, Ủy ban nhân dân 

huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang tặng Giấy khen 

về thành tích góp phần xây 

dựng khối đại đoàn kết các 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân tộc Địa chỉ 
Tri thức, kỹ năng, 

kỹ thuật 
Tóm tắt thành tích 

Năm bắt 

đầu thực 

hành di 

sản 

Loại hình di 

sản văn hóa 

phi vật thể 

nắm giữ 

Ghi 

chú 

dân tộc trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc giai 

đoạn 2014 - 2019. 

2 Đỗ Thị Man 

 

19/8/1961 

 

Sán Dìu 

Thôn Cây 

Đa 1, xã 

Ninh Lai, 

huyện Sơn 

Dương, 

Tỉnh Tuyên 

Quang. 

 

Am hiểu về phong tục 

tập quán của dân tộc 

Sán Dìu. Truyền dạy 

tiếng nói và các bài hát 

Soọng cô cho các thế 

hệ trẻ tại địa phương. 

Sưu tầm, biên soạn và 

hát nhiều bài Soọng cô 

của dân tộc Sán Dìu. 

Truyền dạy cho thế hệ 

trẻ hiểu biết về tri thức 

dân gian, văn hóa ẩm 

thực của dân tộc Sán 

Dìu như: Cách thêu 

trang phục, cách làm 

các loại bánh… 

Đã có nhiều đóng góp trong 

việc bảo tồn, gìn giữ, phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể của dân tộc Sán Dìu. 

Từ năm 2016, được Trung 

tâm nghiên cứu bảo tồn và 

phát huy  văn hóa dân tộc Sán 

Dìu Việt Nam cử làm Phó 

Trưởng Ban liên lạc các câu 

lạc bộ dân ca Sán Dìu tỉnh 

Tuyên Quang. 

Năm 2016, 2017 Ủy ban nhân 

dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc trao Giấy chứng nhận 

tham gia giao lưu tiếng hát 

Soọng cô huyện Tam Đảo. 

Năm 2017, tham gia Ngày hội 

trình diễn cây nêu và giao lưu 

văn hóa, thể thao và du lịch các 

dân tộc Việt Nam tại tỉnh 

Quảng Nam, do Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức. 

Năm 2019 được Uỷ ban nhân 

1978 

Tiếng nói, 

chữ viết; 

nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian; tập 

quán xã hội; 

tri thức dân 

gian của dân 

tộc Sán Dìu. 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân tộc Địa chỉ 
Tri thức, kỹ năng, 

kỹ thuật 
Tóm tắt thành tích 

Năm bắt 

đầu thực 

hành di 

sản 

Loại hình di 

sản văn hóa 

phi vật thể 

nắm giữ 

Ghi 

chú 

dân huyện Sơn Dương, Ủy ban 

nhân dân xã Ninh Lai tặng 

Giấy khen về đã có thành tích 

trong phong trào thi đua yêu 

nước năm 2019. 

3 Vương Ngọc Quang 09/9/1951 Tày 

Thôn Bản 

Cuống, xã 

Minh 

Quang, 

huyện 

Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thông thạo ngôn ngữ 

dân tộc Tày. Am hiểu 

về phong tục tập quán; 

tổ chức truyền dạy các 

làn điệu hát then của 

dân tộc Tày cho các thế 

hệ trẻ tại địa phương. 

Sưu tầm, biên soạn và 

hát nhiều bài hát then 

của dân tộc Tày. 

 

Đã có nhiều đóng góp trong 

việc bảo tồn, gìn giữ, phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể của dân tộc Tày. 

Từ năm 2013 đến nay được 

Ủy ban nhân dân xã Minh 

Quang, huyện Chiêm Hóa bầu 

làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ 

hát Then đàn tính xã Minh 

Quang và được tặng nhiều 

giấy khen các năm 2016, 

2018, 2019. 

Tổ chức truyền dạy hát then 

cho nhiều học trò trên địa bàn 

xã Minh Quang, huyện Chiêm 

Hóa và xã Hồng Quang, 

huyện Lâm Bình. 

Năm 2013, 2018 cùng các 

thành viên trong Câu lạc bộ 

tham dự liên hoan giao lưu văn 

2004 

Tiếng nói, 

chữ viết; 

nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian; tập 

quán xã hội 

của dân tộc 

Tày. 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân tộc Địa chỉ 
Tri thức, kỹ năng, 

kỹ thuật 
Tóm tắt thành tích 

Năm bắt 

đầu thực 

hành di 

sản 

Loại hình di 

sản văn hóa 

phi vật thể 

nắm giữ 

Ghi 

chú 

nghệ do huyện Chiêm Hóa và 

xã Minh Quang tổ chức. 

Năm 2019 tham gia Liên hoan 

nghệ thuật quần chúng huyện 

Chiêm Hóa, đạt giải khá. 

4 Phàn Văn Phú 

 

27/12/1971 

 

Dao, 

ngành 

Dao Đỏ 

Thôn 3 

Thuốc Hạ, 

xã Tân 

Thành, 

huyện Hàm 

Yên, tỉnh 

Tuyên 

Quang. 

 

Thông thạo ngôn ngữ 

dân tộc Dao. Am hiểu 

về phong tục tập quán; 

tổ chức truyền dạy các 

làn điệu hát páo dung, 

thổi kèn pí lè của dân 

tộc Dao cho các thế hệ 

trẻ tại địa phương. 

Sưu tầm, biên soạn và 

hát nhiều bài hát páo 

dung của dân tộc Dao 

 

Đã có nhiều đóng góp trong 

việc bảo tồn, gìn giữ, phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể của dân tộc Dao. 

Từ năm 2007 tham gia chương 

trình Liên hoan dân ca, dân vũ, 

nhạc cụ dân tộc tỉnh Tuyên 

Quang, với hai tiết mục đạt 

giải đặc biệt và giải khá. 

Tổ chức truyền dạy hát páo 

dung, thổi kèn pí lè cho nhiều 

học trò trên địa bàn huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

Năm 2017, 2019 được Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

tặng Giấy khen vì có nhiều 

thành tích trong công tác 

phát triển sự nghiệp văn hóa, 

gia đình, thể thao và Du lịch. 

Năm 2018, được Bộ trưởng 

1994 

Tiếng nói, 

chữ viết; 

nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian; tập 

quán xã hội 

của dân tộc 

Dao. 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân tộc Địa chỉ 
Tri thức, kỹ năng, 

kỹ thuật 
Tóm tắt thành tích 

Năm bắt 

đầu thực 

hành di 

sản 

Loại hình di 

sản văn hóa 

phi vật thể 

nắm giữ 

Ghi 

chú 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tặng Bằng khen vì đã có 

thành tích trong triển khai tổ 

chức thực hiện ngày Văn hóa 

các dân tộc Việt Nam 10 năm 

qua (giai đoạn 2008-2018) 

Năm 2019, được Hội Văn 

nghệ dân gian Việt Nam trao 

Bằng công nhận Danh hiệu 

Nghệ nhân dân gian. 

5 Hoàng Văn Huyên 02/02/1983 Tày 

Thôn Nặm 

Chá, xã 

Lang Can, 

huyện Lâm 

Bình 

Thông thạo ngôn ngữ 

dân tộc Tày. Am hiểu 

tri thức và kỹ năng sử 

dụng và khai thác các 

làn điệu hát then; chế 

tác đàn tính và sử dụng 

thành thạo đàn tính; 

Sưu tầm, biên soạn và 

hát nhiều bài hát then 

của dân tộc Tày. 

 

Đã có nhiều đóng góp trong 

việc bảo tồn, gìn giữ, phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể của dân tộc Tày. 

Từ năm 2001, bắt đầu tham 

gia học các làn điệu then của 

dân tộc Tày. Năm 2005, 

2006, 2012, 2014, 2015, 2018 

tham gia các kỳ liên hoan văn 

nghệ do, tỉnh, huyện, xã tổ 

chức, được tặng nhiều giấy 

khen và giấy chứng nhận. 

Năm 2013, 2020, được Ủy 

ban nhân dân huyện Lâm 

Bình tặng giấy khen có 

thành tích xuất sắc thực hiện 

Nghị quyết Trung ương V 

2001 

Tiếng nói, 

chữ viết; 

nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian; tri 

thức dân 

gian của dân 

tộc Tày. 
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TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân tộc Địa chỉ 
Tri thức, kỹ năng, 

kỹ thuật 
Tóm tắt thành tích 

Năm bắt 

đầu thực 

hành di 

sản 

Loại hình di 

sản văn hóa 

phi vật thể 

nắm giữ 

Ghi 

chú 

khóa VIII về xây dựng và 

phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc và thành tích 

trong phong trào thi đua yêu 

nước giai đoạn 2015-2020. 

Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ 

hát then đàn tính của huyện 

Lâm Bình, Chủ nhiệm câu lạc 

bộ hát then đàn tính của xã 

Lăng Can; tổ chức truyền dạy 

hát then cho nhiều học trò 

trên địa bàn huyện Lâm Bình. 
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