
 

 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v đăng tải kết quả của Hội đồng cấp tỉnh Xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ 

nhân ưu tú” lần thứ Ba - Năm 2021 

   Lai  Châu, ngày          tháng 11 năm  2020 

 

Kính gửi:  

  - Văn phòng UBND tỉnh; 

  - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

 

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”;  

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019; Công văn số 

316/BVHTTDL-TĐKT ngày 20/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc Ban hành Kế hoạch và Hướng dẫn 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 

Ngày 05/11/2020, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 tỉnh 

Lai Châu đã họp và cho ý kiến đối với 10 hồ sơ, trong đó 02 hồ sơ đề nghị xét tặng danh 

hiệu “nghệ nhân nhân dân” , 08 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. 

Kết quả của Hội đồng: Số nghệ nhân đủ điều kiện đề nghị Hội đồng chuyên 

ngành cấp Bộ xét tặng gồm 05 người, trong đó 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”; 04 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng UBND tỉnh (chỉ đạo 

Cổng thông tin điện tử tỉnh); Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải, thông báo 

danh sách và kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh, thời gian từ ngày 09 – 

24/11/2020 (có danh sách kèm theo). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT,QLVH&GĐ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tẩn Thị Quế 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 



 

 

DANH SÁCH  

(Kèm theo Công văn số:             /SVHTTDL-QLVHGĐ  ngày         /11/2020  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu) 

 

 

I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” 

 

Stt Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình văn hóa  

phi vật thể nắm giữ 

Ghi 

chú 

1 Nông Văn Nảo 

Thôn 41, Thị trấn 

Phong Thổ, huyện 

Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu 

- Các lễ hội, nghi lễ truyền thống 

của người Thái Trắng. 

- Các tri thức liên quan đến 

phong tục tập quán của người 

Thái Trắng. 

 

2 
Hoàng Ngọc 

Sứu 

Xã Mường So, 

huyện Phong Thổ, 

Lai Châu 

- Ngữ văn dân gian dân tộc Thái 

Trắng Mường So. 

- Nghệ thuật trình diễn dân gian 

dân tộc Thái. 

 

 

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 
 

Stt Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình văn hóa  

phi vật thể nắm giữ 

Ghi 

chú 

1 
Điêu Văn 

Thuyển 

Tổ dân phố Hữu Nghị, 

Thị trấn Phong Thổ, 

huyện Phong Thổ 

Tiếng nói, chữ viết và ngữ văn 

dân gian dân tộc Thái 
 

2 
Vàng Văn 

Sành 

Bản Huổi Nả, xã Khổng 

Lào, huyện Phong Thổ 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

(sử dụng đàn tính tẩu) 
 

3 
Lò Thị 

Thim 

Bản Pa Nậm Cúm, xã Ma 

Ly Pho, huyện Phong 

Thổ 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

(Múa dân gian dân tộc Thái, 

Múa và hát nghi thức trong 

nghi lễ Then dân tộc Thái) 

 

4 
Lò Thị 

Đối 

Bản Vàng Pheo, xã 

Mường So, huyện Phong 

Thổ 

Tri thức dân gian về ẩm thực 

truyền thống dân tộc Thái 
 

5 
Phạm Thị 

Len 

Thôn Cẩm Trung 1, xã 

Mường Than, huyện Than 

Uyên 

Tập quán tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tam Phủ (Hầu đồng) 
 

6 Lý Thị Lả 
Tổ 7, phường Đoàn Kết, 

Thành phố Lai Châu 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

dân tộc Thái (Múa Thái) 
 



 

7 
Lò Thị 

Chăn 

Bản Nà Can, xã Bản Bo, 

huyện Tam Đường 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

dân tộc Lào (Hát dân ca) 
 

8 
Giàng A 

Dơ 

Bản Sín Câu, xã Thèn Sin, 

huyện Tam Đường 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

dân tộc Mông (sử dụng nhạc cụ 

dân tộc Mông) 

 

 

II. KẾT QUẢ XÉT TẶNG CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” 

Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân” gồm: 

Stt 
Họ và 

tên 
Địa chỉ 

Loại hình văn hóa 

phi vật thể nắm giữ 

Số 

phiếu 

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

 
Nông 

Văn Nảo 

Thôn 41, Thị trấn 

Phong Thổ, 

huyện Phong 

Thổ, tỉnh Lai 

Châu 

- Các lễ hội, nghi lễ truyền 

thống của người Thái Trắng. 

- Các tri thức liên quan đến 

phong tục tập quán của người 

Thái Trắng. 

11/11 100% 

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân” gồm: 

Stt 
Họ và 

tên 
Địa chỉ 

Loại hình văn hóa 

phi vật thể nắm giữ 

Số 

phiếu 

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

 

Hoàng 

Ngọc 

Sứu 

Xã Mường So, 

huyện Phong Thổ, 

Lai Châu 

- Ngữ văn dân gian dân tộc Thái 

Trắng Mường So. 

- Nghệ thuật trình diễn dân gian 

dân tộc Thái. 

0/11 0% 

2. Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân ưu tú” gồm: 

Stt 
Họ và 

tên 
Địa chỉ 

Loại hình văn hóa 

phi vật thể nắm giữ 

Số 

phiếu 

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1 
Điêu Văn 

Thuyển 

Tổ dân phố Hữu 

Nghị, Thị trấn 

Phong Thổ, huyện 

Tiếng nói, chữ viết và ngữ văn 

dân gian dân tộc Thái 
11/11 100% 



 

Phong Thổ 

2 
Lò Thị 

Thim 

Bản Pa Nậm 

Cúm, xã Ma Ly 

Pho, huyện Phong 

Thổ 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

(Múa dân gian dân tộc Thái và 

Múa và hát nghi thức trong các 

loại hình Then dân tộc Thái) 

11/11 100% 

3 
Lò Thị 

Đối 

Bản Vàng Pheo, 

xã Mường So, 

huyện Phong Thổ 

Tri thức dân gian về ẩm thực 

truyền thống dân tộc Thái 
11/11 100% 

4 
Lý Thị 

Lả 

Tổ 7, phường 

Đoàn Kết, Thành 

phố Lai Châu 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

dân tộc Thái (Múa Thái) 
11/11 100% 

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân ưu tú” gồm: 

Stt 
Họ và 

tên 
Địa chỉ 

Loại hình văn hóa 

phi vật thể nắm giữ 

Số 

phiếu 

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1 
Vàng 

Văn Sành 

Bản Huổi Nả, xã 

Khổng Lào, huyện 

Phong Thổ 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

(sử dụng đàn tính tẩu) 
0/11 0% 

2 
Phạm Thị 

Len 

Thôn Cẩm Trung 

1, xã Mường 

Than, huyện Than 

Uyên 

Tập quán tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tam Phủ (Hầu đồng) 
0/11 0% 

3 
Lò Thị 

Chăn 

Bản Nà Can, xã 

Bản Bo, huyện 

Tam Đường 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

dân tộc Lào (Hát dân ca) 
0/11 0% 

4 
Giàng A 

Dơ 

Bản Sín Câu, xã 

Thèn Sin, huyện 

Tam Đường 

Nghệ thuật trình diễn dân gian 

dân tộc Mông (sử dụng nhạc cụ 

dân tộc Mông) 

0/11 0% 
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