
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

   Số:       /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật  

biểu diễn có yếu tố nước ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

 

        Hưng Yên, ngày       tháng  7  năm 2022 

 

 

                                    Kính gửi:    Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 
 

 Căn cứ Công văn số 329/NTBD-QLBD&BGAGH ngày 26/7/2022 của Cục 

nghệ thuật biểu diễn về việc tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn có 

yếu tố nước ngoài; Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

theo 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 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

thực hiện một số nội dung sau: 

  1. Tăng cường chỉ đạo công tác hướng dẫn, tuyên truyền Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn và các văn bản có liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn, đảm bảo các 

hoạt động thực hiện phù hợp với tình hình an ninh chính trị, thực tiễn văn hóa - xã 

hội tại địa phương. 

2. Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các cấp, ngành chức năng 

thường xuyên kiểm tra, giám sát 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 tỉnh để chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm các hoạt động có nội dung vi phạm, áp dụng xử phạt theo 

đúng quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.  

3. Giao Thanh tra Sở, phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: Phối hợp với các 

Phòng chuyên môn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý 

xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thường 

xuyên, đột xuất đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hoạt động hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn đặc biệt là hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài 

trên địa bàn theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện,  

thị xã, thành phố; 

- Lưu: QLVHGĐ, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 

Phạm Văn Hiệu 
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