UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2899/SVHTTDL-VP
V/v đề nghị làm rõ một số nội dung liên
quan đến hồ sơ của bà Hồ Thị Sen trong
việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân
Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thư ba
năm 2021.

Bình Thuận, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Bình.
Ngày 06/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Đơn khiếu nại
của bà Hồ Thị Sen khiếu nại về nội dung liên quan đến việc thẩm định hồ sơ trình
công nhận danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” (fle đính kèm).
Vấn đề trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực của Hội
đồng 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 tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Hội
đồng xét tặng) đề nghị Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Bình làm rõ
một số nội dung sau:
1. Việc tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở (xã, phường, thị
trấn) nơi cá nhân cư trú và sinh sống đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân
dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đối với hồ sơ của bà Hồ Thị Sen có đúng quy định tại
Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ hay không (vì trong
đơn bà Hồ Thị Sen nêu: Theo tìm hiểu, địa phương khu phố Lương Bình nơi tôi ở
trước kia đã không tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư, cán bộ phụ trách VHTT
của thị trấn chỉ làm văn bản báo cáo gửi về Sở VHTTDL. Đây là việc làm thiếu
trách nhiệm, không làm hết chức trách và có biểu hiện gian dối. Có những nhân
chứng ở cùng khu phố gần nhà tôi cùng ký tên vào đơn này xác nhận cuộc họp
cộng đồng dân cư ấy đã không được tổ chức).
Nếu có tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở thì có đảm bảo đầy
đủ thành phần tham dự họp bắt buộc như hướng dẫn tại Công văn số
1968/SVHTTDL-VP ngày 12/8/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không,
cụ thể phải có đủ thành phần đại diện: Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh
đạo UBND xã (hoặc phường, thị trấn), đại diện các tổ chức đoàn thể xã (Mặt trận
Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…), Cấp ủy, Trưởng
thôn, khu phố, tổ trưởng dân phố, đồng nghiệp của cá nhân đề nghị xét tặng và
Nhân dân tại nơi cá nhân cư trú. Toàn bộ diễn biến cuộc họp cần phải được phản
ánh đầy đủ trong Biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Để hạn
chế việc khiếu nại và có đủ cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại, đề nghị Phòng Văn
hóa và Thông tin có thể ghi âm, ghi hình cuộc họp xin ý kiến cộng đồng.
Nếu không có tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở thì cần nêu rõ
lý do vì sao.
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2. Nội dung trên, đề nghị Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc
Bình trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày
27/11/2020./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
ký: Sở Văn hóa.
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