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GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”,  

“Nghệ sỹ ưu tú” tỉnh Lạng Sơn năm 2018 
 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng 
xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”,  “Nghệ sỹ ưu tú” năm 2018 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn (Hội đồng) triệu tập cuộc họp Hội đồng theo quy định để xem 
xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” đối với 01 cá 
nhân: Nghệ sỹ ưu tú Triệu Thủy Tiên, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng; 

- Thành viên Hội đồng  tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 
của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân 
nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Thành viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng (do Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch triệu tập). 

2. Nội dung, thời gian, địa điểm làm việc 

- Nội dung: Xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
Nhân dân” đối với 01 cá nhân: Nghệ sỹ ưu tú Triệu Thủy Tiên. 

- Thời gian: Từ 16 giờ 00, ngày 11/5/2018 (Thứ Sáu). 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc 
họp. Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.  
 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần dự họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH).  

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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