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   UBND TỈNH KHÁNH HÒA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số:  1370/SVHTT-QLDSVH                              Khánh Hòa, ngày   03  tháng   7  năm 2019 

V/v trả lời chất vấn của đại biểu  

Đoàn Minh Long về chính sách 

đối với Nghệ nhân ưu tú & Nghệ 

nhân nhân dân 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

 

 Thực hiện nội dung Công văn số 129/HĐND-VP, ngày 28/6/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI; 

Sở Văn hóa và Thể thao xin báo cáo nội dung trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu 

HĐND tỉnh Đoàn Minh Long như sau: 

 Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Khánh Hòa có 08 cá nhân được Chủ tịch nước 

CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, trong đó có 01 Nghệ nhân 

nhân dân và 07 Nghệ nhân ưu tú (có 03 Nghệ nhân ưu tú đã qua đời).  

 1. Về tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với Nghệ nhân khi được 

phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước: 

 Theo quy định tại Khoản 3, Điều 71, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng thì danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân được tặng thưởng mức tiền 

thưởng là 12,5 lần mức lương cơ sở, danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú được tặng 

thưởng mức tiền thưởng là 9,0 lần mức lương cơ sở. 

 Các Nghệ nhân ở Khánh Hòa khi được xét tặng các danh hiệu vinh dự Nhà 

nước đều được nhận khoản tiền thưởng này theo đúng với quy định nêu trên. 

 2. Về hỗ trợ đối với Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú có thu 

thập thấp, hoàn cảnh khó khăn: 

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 

28/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2015/NĐ-CP Về việc hỗ 

trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh 

khó khăn. Theo quy định này, mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối với Nghệ 

nhân thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn 

mức lương cơ sở do Chính phủ quy định (tại thời điểm ban hành Nghị định là 

1.150.000 đồng), bao gồm 3 mức: 1000.000 đồng, 850.000 đồng và 700.000 

đồng. Đối với nội dung này, UBND tỉnh đã có Công văn số 7817/UBND-XV 

ngày 16/11/2015 Về việc triển khai Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 

28/10/2015, trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Tuy nhiên, cho đến 

nay, việc triển khai thực hiện vẫn còn đang gặp khó khăn, vướng mắc do chưa có 

hướng dẫn cụ thể trách nhiệm cho cơ quan nào chủ trì, tham mưu ở cấp huyện. 
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 3. Về tham mưu, đề xuất các nội dung đối với UBND tỉnh về chế độ 

chính sách đối với các Nghệ nhân: 

 - Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội nghiên cứu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện Nghị định số 109/2015/NĐ-CP Về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân 

dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn; trong trường hợp 

gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

để được hướng dẫn thực hiện. 

 - Về phía Sở Văn hóa và Thể thao:  

Các Nghệ nhân của tỉnh được phong tặng danh hiệu chủ yếu ở 02 lĩnh vực: 

Nghệ thuật trình diễn dân gian Bài Chòi (có 02 nghệ nhân tại huyện Vạn Ninh và 

TP Nha Trang); Ngữ văn dân gian - Sử thi dân tộc Raglai (có 03 nghệ nhân tại 

huyện Khánh Sơn). Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang tham mưu UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ 

thuật Bài chòi Khánh Hòa giai đoạn 2019-2023; trong đó, xây dựng kế hoạch cụ 

thể về việc thành lập điểm Câu lạc bộ Bài Chòi tại Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam 

Lâm, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh để tạo điều kiện cho các thành vên CLB 

và các Nghệ nhân thực hành, sáng tạo, truyền dạy, tham gia các hội thi, hội diễn 

nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng. (Hiện Đề án đang gửi 

Sở Tài chính để thẩm định kinh phí).  

Ngoài ra, đối với các Nghệ nhân trong lĩnh vực Ngữ văn dân gian, trong 

thời gian tới Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục nghiên cứu và lồng ghép việc mời 

các Nghệ nhân tham gia các dự án thành phần theo Quyết định số 2434/QĐ-

UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề án kiểm kê, sưu 

tầm, bảo quản, trưng bày di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020. Đây là các 

giải pháp vừa giúp các Nghệ nhân có thể trình diễn các kỹ năng để truyền dạy và 

giới thiệu, vừa góp phần nâng cao mức thu nhập và lòng yêu nghề của các Nghệ 

nhân. 
 

Trên đây là nội dung trả lời chất vấn theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng kính báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                               GIÁM ĐỐC 
-Như trên;  

-UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                                                       
-Lưu: VT. 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Hà 
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