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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ          Hải Dương, ngày       tháng 7 năm 2020
V/v tổ chức chương trình biểu diễn 

nghệ thuật “Tự hào chất Việt” 

        Kính gửi: Công ty TNHH Truyền thông Tiếp thị P2P 

Ngày 17/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) nhận được hồ sơ 
thông báo về việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự hào chất Việt” của 
Công ty TNHH Truyền thông Tiếp thị P2P, địa chỉ: 66/4 đường Bình Lợi, phường 
13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0916604334, do ông 
Triệu Tôn Phong - Giám đốc là người đại diện chịu trách nhiệm pháp luật. 

Căn cứ các quy định của pháp luật tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 
05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 
trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 
múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính 
phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư 
số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Nghị 
định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL 
ngày 19/10/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các quy định của pháp luật 
có liên quan. Sở VHTTDL có ý kiến như sau:

1. Không chấp thuận cho Công ty TNHH Truyền thông Tiếp thị P2P được tổ 
chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự hào chất Việt” (thời gian, địa điểm: từ 
18h45 - 23h00 ngày 01/8/2020 tại Quảng trường Thống Nhất, phường Lê Thanh 
Nghị, thành phố Hải Dương).

Lý do: Quảng trường Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương là 
khu vực đông dân cư, liền kề với đường giao thông. Do vậy, việc tổ chức biểu diễn nghệ 
thuật tại đây sẽ không đảm bảo về tiếng ồn, an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

2. Sở VHTTDL yêu cầu Công ty TNHH Truyền thông Tiếp thị P2P nghiên cứu, 
tìm địa điểm mới, phù hợp với việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

3. Giao Thanh tra Sở VHTTDL và Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hải 
Dương có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành văn bản này của Công ty TNHH 
Truyền thông Tiếp thị P2P theo quy định của pháp luật./.

  Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Thành Trung - Phó GĐ Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng VHTT TP Hải Dương;
- Lưu VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

            Nguyễn Thành Trung
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