
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 7 năm 2022
V/v tăng cường quản lý hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài

   Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- 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 329/BVHTTDL-NTBD ngày 26/7/2022 của 
Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng 
cường quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài; Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) yêu cầu 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, 
thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản 
lý Nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài 
theo chỉ đạo tại Công văn số 329/BVHTTDL-NTBD ngày 26/7/2022 của 
Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL);  thực hiện chỉ đạo tại các mục 3, 
5 và 6  thuộc Công văn số 2019/BVHTTDL-NTBD ngày 10/6/2022 của Bộ 
VHTTDL; Công văn số 1064/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 16/6/2022 của Sở 
VHTTDL về việc chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn 
hoá, nghệ thuật (gửi kèm theo).

2. Tham mưu, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với hoạt 
động nghệ thuật biểu diễn theo đúng quy định của pháp luật, 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.

3. Tăng cường phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc Ban 
Tuyên giáo và Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh kịp 
thời nắm bắt tư tưởng, thông tin dư luận đối với các hoạt động nghệ thuật 
biểu diễn có yếu tố nước ngoài trên địa bàn để tham mưu cơ quan có thẩm 
quyền các cấp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hoạt động có nội dung vi phạm 
quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính 
phủ, đồng thời áp dụng các biện pháp xử phạt theo đúng quy định tại Nghị 
định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.



4. Chủ động phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
và cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh - Công an các huyện, thành phố, thị xã 
tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra hoạt động nghệ thuật 
biểu diễn có yếu tố nước ngoài trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền và quy 
định của pháp luật.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, 
đơn vị chuyên môn trực thuộc có liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài trên địa 
bàn quản lý./.

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;
- Trang tin Điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Thắng
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