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THÔNG BÁO 
Kết quả cuộc họp xem xét Tờ trình của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

  

Ngày 09/7/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét Tờ trình 
số 114/TTr-VHNT ngày 21/5/2019 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc ban 
hành Quy chế xét giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ. Tham dự cuộc 
họp có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tư 
pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Hội Văn học 
Nghệ thuật tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật báo cáo làm rõ 
các nội dung trong tờ trình; ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên dự họp. 
Cuộc họp đi đến thống nhất các nội dung sau: 

1. Không đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành Quy chế xét giải thưởng 
văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ mới thay thế Quy chế xét giải thưởng văn học 
nghệ thuật Hoàng Văn Thụ ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND 
ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn vì không bảo đảm thời gian xét và trao 
giải thưởng theo kế hoạch của tỉnh. 

2. Đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 
- Trình lại dự thảo Quyết định và dự thảo Kế hoạch theo hướng: Ban hành 

Quyết định cá biệt của UBND tỉnh quy định về mức thưởng đối với tác phẩm đạt giải 
thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V, năm 2019 để thay thế mức 
thưởng quy định tại Điều 8 Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND 
tỉnh. Hoàn thành trước ngày 22/7/2019. 

- Xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kiện toàn Hội đồng nghệ 
thuật tỉnh. Hoàn thành trong tháng 7/2019.  

- Cần nghiên cứu đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về 
xét giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ thay thế các quy định hiện hành. 

3. Đề nghị Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản về mức thưởng cụ thể đối với 
tác phẩm đạt giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V, năm 2019 
gửi Văn phòng UBND tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật trước ngày 20/7/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (BC);   
- Các Sở: TC, TP, NV, VHTTDL; 
- Hội VHNT tỉnh; 
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  
   KGVX, TH, KTTH, THCB; 
- Lưu VT, KGVX (NCD).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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