
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:            /SVHTTDL-QLVHGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng 3 năm 2023
V/v chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Kính gửi: Công ty TNHH Mỹ thuật Trung Hiếu

        Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 
về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc uỷ quyền cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực 
hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các 
quy định của pháp luật có liên quan; 
        Trả lời văn bản số 29/2023-TH ngày 13/03/2023 của Công ty TNHH Mỹ thuật 
Trung Hiếu về việc đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch (VHTTDL) chấp thuận Công ty TNHH Mỹ thuật Trung Hiếu tổ chức biểu diễn 
nghệ thuật như sau:
        1. Tên chương trình biểu diễn nghệ thuật: “Gọi tên Bốn Mùa”.
        2. Thời gian tổ chức: từ ngày 25/3/2023 đến ngày 03/4/2023 (Chương trình biểu 
diễn nghệ thuật nằm trong Hội chợ Triển lãm: Tuần lễ người Việt Nam dùng hàng Việt 
Nam - Triển lãm sinh vật cảnh Hải Dương năm 2023).
        3. Địa điểm tổ chức: Sân đá Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, đường 
Thanh Niên, thành phố Hải Dương.

4. Nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật: (có nội dung chương trình kèm theo).
        5. Người chịu trách nhiệm chính nội dung: ông Phạm Thái Bình - Giám đốc.
        6. Thời gian, địa điểm duyệt chương trình: 16h00’ ngày 25/3/2023 (thứ Bảy), tại Sân 
đá Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương.

7. Công ty TNHH Mỹ thuật Trung Hiếu có trách nhiệm: 
- Chỉ được tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật: “Gọi tên Bốn Mùa” khi đã 

được Hội đồng Thẩm định Nghệ thuật - Sở VHTTDL thông qua;
        - Chấp hành quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của 
Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; không được quảng cáo bằng 
loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông và các phương tiện di động khác tại 
nội thành, nội thị của thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh;

- Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế 
và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan 
trước và trong quá trình tổ chức thẩm định và biểu diễn nghệ thuật;
        - Báo cáo Sở VHTTDL việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến 
nghị cụ thể (nếu có) sau khi kết thúc chương trình biểu diễn nghệ thuật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Ông Nguyễn Trường Thắng - Phó Giám đốc Sở;
- Thanh tra Sở;
- UBND TP Hải Dương;
- Phòng VHTT TP Hải Dương;
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

              
  GIÁM ĐỐC

            

                Nguyễn Thành Trung
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