
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

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

Số:              /BVHTTDL-NTBD 
V/v chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật 

về hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

  Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
    Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật trong cả nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ, thích ứng trong điều 
kiện bình thường mới, góp phần trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 
của nhân dân, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong việc phục hồi kinh tế - xã hội của 
đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam đối với quốc tế. Tuy nhiên, quá 
trình tổ chức các hoạt động vẫn tồn tại một số hiện tượng vi phạm quy định pháp 
luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Để chấn chỉnh tình trạng trên, góp phần xây dựng môi trường thưởng thức 
văn hóa lành mạnh, đúng định hướng, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà 
nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 
nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, 
Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, đặc biệt 
trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo và quyền tác giả, quyền liên quan. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 phối hợp giữa các 
cơ quan chuyên môn về văn hóa trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo 
cơ quan quản lý nhà nước cấp trên để thống nhất trong công tác quản lý nhà nước. 

5. 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. 



6. 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. 

7. 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. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan 
có ý kiến trao đổi bằng văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải 
quyết theo thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Sở VHTTDL/VHTT/VHTTTTDL 
các tỉnh, thành phố; 
- Các Cục, Vụ: BQTG, MTNATL, 
ĐA, VHCS, PC; 
- Thanh tra Bộ; 
- Báo Văn hóa; 
- Lưu: VT, NTBD, MVD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 
 

Tạ Quang Đông 
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