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Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 

11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

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

Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật;  

Căn cứ Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 

29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục 

hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng 

thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, 
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                                                                                                            KT. BỘ TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 

- Lưu: VT, TĐKT, NTN.150. 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Khánh Hải 
 
 

 

 

 

  



3 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_________________________________________ 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”  

về văn học, nghệ thuật năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 10 năm 2019) 
_________________________________________________ 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xét chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công 

trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung 

tư tưởng và hình thức nghệ thuật để trình Chủ tịch nước phong tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

- Kịp thời động viên và tôn vinh các tập thể, cá nhân sáng tạo nhiều tác 

phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá 

trị cao về nghệ thuật và nội dung tư tưởng, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây 

dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phục vụ sự 

nghiệp cách mạng, sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước; quảng bá hình 

ảnh tốt đẹp về đất nước, dân tộc, con người Việt Nam với các nước trên thế giới. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo công tác tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, 

tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị 

định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Đảm bảo Hội đồng các cấp làm việc đúng tiến độ thời gian dự kiến theo 

Kế hoạch này; 

- Đảm bảo Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 được tổ chức kịp 

thời, trang trọng, đúng quy định của pháp luật. 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Hội đồng cấp cơ sở 

1.1. Hội đồng cấp cơ sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương thành lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 

90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.  

- Hồ sơ gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao  

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hết ngày 15/8/2020. 
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- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở: Từ  ngày 

16/8/2020 đến ngày 15/10/2020. 

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước: Ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện). 

1.2. Hội đồng cấp cơ sở tại các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành 

Trung ương 

- Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành 

Trung ương thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.  

- Hồ sơ gửi về Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương: Hết 

ngày 15/8/2020. 

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở: Ngày 

16/8/2020 đến ngày 15/10/2020. 

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp 

Nhà nước: Ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện). 

2. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước 

- Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thành lập theo từng lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, 

Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xét 

chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật do các Hội đồng cấp cơ sở đề nghị. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng 

chuyên ngành cấp Nhà nước. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sử dụng 

con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại các Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước: Từ  ngày 15/10/2020 đến ngày 01/02/2021. 

- Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước gửi hồ sơ lên Hội đồng 

cấp Nhà nước: Chậm nhất là ngày 15/02/2021. 

3. Hội đồng cấp Nhà nước 

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ 

thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 để xét chọn hồ sơ đề nghị 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật do 05 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề nghị. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng 

cấp Nhà nước. Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 
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- Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp Nhà nước: Từ 

ngày 15/02/2021 đến ngày 15/3/2021. 

4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn 

của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thời gian thực hiện: 20 ngày ngay sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp. 

5. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch 

nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật năm 2021 

 - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại 

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 

11/2019/NĐ-CP của Chính phủ gửi Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương. 

- Thời gian thực hiện: từ 15/3/2021 đến ngày 05/4/2021. 

6. Tổ chức Lễ trao tặng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định và trao 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp cơ sở tại tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

- Phổ biến Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh, thành phố; 

  - Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thành lập Hội đồng cấp cơ sở; Tổ chức các phiên họp của Hội đồng 

cấp cơ sở theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; 

Nghị định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội 

đồng cấp cơ sở; 

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại 
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Hội đồng cấp cơ sở; 

- Hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước theo quy định. 

2. Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương 

- Phổ biến Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành đến các tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở; Tổ chức các phiên họp của Hội đồng 

theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị 

định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại 

Hội đồng cấp cơ sở; 

- Hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước theo quy định. 

3. Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3.1. Là cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và 

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

3.2. Chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 

Triển lãm và Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển 

khai thực hiện các công việc sau: 

- Xây dựng Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Tham mưu thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trong các lĩnh 

vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn 

học, Văn nghệ dân gian, trong đó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng là Phó Chủ 

tịch thường trực Hội đồng;  

- Tham mưu trình Bộ trưởng danh sách dự kiến thành viên Hội đồng cấp 

Nhà nước; 

- Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội 

đồng cấp Nhà nước thành lập Tổ Thư ký; Quy định về nguyên tắc làm việc của Hội 

đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước và Kế hoạch làm 

việc của Tổ Thư ký; 

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên 

ngành cấp Nhà nước, hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Hội 
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đồng cấp Nhà nước; Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các 

phiên họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại 

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước. 

- Tham mưu trình Bộ trưởng về Kế hoạch tổ chức Lễ công bố quyết định 

và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật năm 2021 sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước. 

3.3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ về 

định mức kinh phí tổ chức xét tặng; xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí tổ 

chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, Hội đồng cấp Nhà 

nước; Lễ công bố quyết định và trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

4. Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung 

công việc sau: 

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước trong lĩnh vực Điện ảnh, trong đó Cục trưởng Cục Điện ảnh là Phó 

Chủ tịch Hội đồng; 

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn 

để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên 

họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ 

thời gian quy định; 

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét 

tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

5. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung 

công việc sau: 

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước trong các lĩnh vực: Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, trong đó Cục 

trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn 

để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 
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- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên 

họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ 

thời gian quy định; 

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét 

tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

6. Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung 

công việc sau: 

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước trong các lĩnh vực: Âm nhạc, Sân khấu, Múa, Văn học trong đó 

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Đề xuất, giới thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn 

để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên 

họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiến độ 

thời gian quy định; 

- Trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét 

tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; 

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

7. Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Là đầu mối làm việc với Bộ Tài chính để xây dựng văn bản quy định cụ 

thể về định mức kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà 

nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 theo quy định tại Điều 7 

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ;  

- Cử 01 chuyên viên tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nội 

dung công việc liên quan đến công tác tài chính, phục vụ công tác xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. 

8. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Đảm bảo kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà 

nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

 - Đảm bảo kinh phí tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 
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- Cử 01 cán bộ tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nội dung 

công việc liên quan đến công tác tài chính, phục vụ công tác xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

- Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ các phiên họp của Hội đồng chuyên 

ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức xét tặng thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính 

về tổ chức xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật năm 2021. 

1. Hội đồng cấp cơ sở tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Do 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi trả, thực hiện theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Hội đồng cấp cơ sở tại các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành 

Trung ương: Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả, thực hiện theo quy 

định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định 

của Bộ Tài chính. 

3. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước: Do 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 7 

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định của Bộ Tài chính. 
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ 

quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 

2021 đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đã đề ra./. 

 
 

                                                                            KT. BỘ TRƯỞNG 
 

 

  THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

Lê Khánh Hải 
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