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Số:  2007/QĐ-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2015 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”,  

“Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

 Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương; 

 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; 

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xét tặng danh hiệu 

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

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục 

trưởng, Tổng cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban TĐKT Trung ương; 

- Lãnh đạo Bộ; 

- Lưu: VT, TĐKT. 
 

 BỘ TRƯỞNG 
 

  

 

                           Đã ký 

 

 

 

Vũ Huy Hoàng 
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 BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH  

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”  

 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BCT 

ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

   

 Thực hiện Điều 18, 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, Bộ Công Thương 

ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu 

tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Xét chọn, tôn vinh những công dân Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, dành 

nhiều tâm huyết, công sức đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển nghề thủ công 

mỹ nghệ.  

 2. Yêu cầu 

 Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục được quy định tại 

Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ. 

 Lễ công bố Quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, 

“Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ được tổ chức kịp 

thời, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của pháp luật về thi đua, 

khen thưởng. 
 

 II. KẾ HOẠCH XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ 

NHÂN ƯU TÚ”  

1. Quy định chung 

1.1. Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” được xét và 

công bố ba năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ năm 2015.  

1.2. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” hoặc “Nghệ 

nhân Ưu tú” (sau đây gọi tắt là danh hiệu Nghệ nhân) hoàn thành hồ sơ theo quy 

định của pháp luật, gửi về Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi cư trú trước ngày 01 tháng 9 của năm trước năm đề nghị.  
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1.3. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ở Hội đồng cấp tỉnh được hoàn 

thành và gửi hồ sơ về Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước ngày 01 tháng 12  

của năm trước năm đề nghị.  

1.4. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tại Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 

được hoàn thành và gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước trước ngày 01 tháng 4 

của năm đề nghị.  

1.5. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tại Hội đồng cấp Nhà nước được 

hoàn thành và gửi hồ sơ lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 

01 tháng 6 của năm đề nghị để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng.  

 1.6. Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước 

phong tặng và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 

sau khi có quyết định của Chủ tịch nước. 

 2. Quy định riêng cho năm 2015 

 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 

02 năm 2015. 

 Để đảm bảo việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân 

Ưu tú” năm 2015 theo quy định của pháp luật, thời gian xét tặng như sau:   

2.1. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” hoặc “Nghệ 

nhân Ưu tú” hoàn thành hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi về Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú trước ngày 30 

tháng 4 năm 2015. 

2.2. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ở Hội đồng cấp tỉnh được hoàn 

thành và gửi hồ sơ về Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước ngày 30 tháng 6 

năm 2015.   

2.3. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tại Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 

được hoàn thành và gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước trước ngày 15 tháng 8 

năm 2015.   

2.4. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tại Hội đồng cấp Nhà nước được 

hoàn thành và gửi hồ sơ lên Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương trước ngày 

30 tháng 9 năm 2015 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình 

Chủ tịch nước quyết định phong tặng.  

 2.5. Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước 

phong tặng và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” 

sau khi có quyết định của Chủ tịch nước. 

 Các nội dung không quy định trong Kế hoạch này được thực hiện theo đúng 

Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và 

các quy định của pháp luật thi đua, khen thưởng. 
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  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan triển 

khai thực hiện Kế hoạch này.  

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 

mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, 

sửa đổi, bổ sung./. 

 

 
                                                    BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

                                                          Đã ký 

 

 

                                                            Vũ Huy Hoàng 


