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

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

Số:                /SVHTTDL-QLVHGĐ        Hải Dương, ngày      tháng 6 năm 2022
V/v chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật 

về hoạt động văn hoá, nghệ thuật

   Kính gửi:
- Các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp 
thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa  - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, 
Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, 
thành phố.

Thực hiện Công văn số 2019/BVHTTDL-NTBD ngày 10/6/2022 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh công tác thi hành pháp 
luật về hoạt động văn hoá, nghệ thuật; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu 
cầu các phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn 
hóa - Thông tin và Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - 
Thể thao các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tham mưu, tổ chức hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục, phổ biến pháp luật về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực văn 
hoá, nghệ thuật; đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, quảng cáo; 
quyền tác giả, quyền liên quan theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 
2019/BVHTTDL-NTBD ngày 10/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 
quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, đài truyền 
thanh cơ sở và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực 
tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Cập nhật đầy đủ thông tin các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và 
đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử theo đúng quy định; chủ động triển 
khai công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong quá trình tham 
mưu, tổ chức thực hiện và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên có 
thẩm quyền để thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước.

3. Giám sát nội dung việc thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật đã được chấp thuận, cấp phép; áp dụng biện pháp quản lý hành chính 
theo quy định; thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về trật tự 
quản lý Nhà nước trên địa bàn và không gian mạng theo thẩm quyền.

4. Tiếp nhận có chọn lọc thông tin dư luận và cơ quan báo chí, 
truyền thông để kịp thời xử lý, chấn chỉnh công tác thi hành quy định pháp 
luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, cuộc thi người đẹp, người 
mẫu tại địa phương, cơ sở.



5. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn trong lĩnh 
vực văn hóa, nghệ thuật, bảo đảm khai thác, sử dụng các đối tượng được 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt 
Nam; đồng thời thực hiện đúng các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên và theo thỏa thuận bằng văn bản có hiệu lực pháp lý tại Việt Nam giữa 
tác giả, chủ sở hữu quyền và bên khai thác, sử dụng.

6. Giao Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Văn phòng Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch:

- Đẩy mạnh việc rà soát các văn bản chấp thuận, giấy phép trong 
hoạt động văn hóa bảo đảm tính thống nhất giữa tên gọi với nội dung, danh 
hiệu, giải thưởng và theo đề án đã được phê duyệt. Các nội dung trong 
thành phần hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, 
quyền liên quan, văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cần thống nhất nội 
dung đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định về thủ tục 
hành chính; bảo đảm các hoạt động được thực hiện phù hợp với tình hình 
an ninh chính trị, thực tiễn văn hóa - xã hội tại địa phương, theo đúng quy 
định của pháp luật.

Trên đây là chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hoá, nghệ thuật 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Yêu cầu các phòng quản lý Nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm: Văn hóa, 
Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố, thị xã tích 
cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện 
nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi 
về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Văn hóa và Gia 
đình) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

       Nguyễn Trường Thắng
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