
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 tăng cường công tác quản lý  

trong hoạt động văn hóa nghệ thuật    

Hà Nội, ngày     tháng       năm 2021 

   

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. 
 

Trong những năm qua, hoạt động văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc cơ bản 

được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nhiều sản phẩm văn hóa nghệ 

thuật chất lượng được sáng tạo góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 

của nhân dân. Bằng trí tuệ, tài năng, tình yêu nghề và uy tín của mình, các văn 

nghệ sĩ đã không ngừng lao động sáng tạo nghệ thuật, tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, để lại những ấn tượng tốt đẹp 

trong lòng công chúng. 

Tuy nhiên, gần đây một số nghệ sĩ, diễn viên, người biểu diễn tham gia 

hoạt động quảng cáo có nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng 

của sản phẩm; sử dụng mạng xã hội truyền tải thông tin chưa xác thực, thiếu 

kiểm chứng, xúc phạm cá nhân; một số tổ chức, cá nhân phổ biến, lưu hành bản 

ghi âm, ghi hình có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền 

thống của dân tộc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đến nhân phẩm, làm 

suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ 

và gây bức xúc trong nhân dân.  

Để kịp phát huy những mặt tích cực, đồng thời chấn chỉnh các hiện tượng 

tiêu cực nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: 

1. 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 phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và 

Truyền thông và cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 

với các hoạt động diễn ra trên địa bàn, cụ thể: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành 

pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các 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, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý các nghệ sĩ, diễn viên (công lập và 

ngoài công lập) tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội 
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ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của 

bản thân đối với cộng đồng, xã hội; có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối 

các trường hợp có sai phạm. 

2. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

 - Chỉ đạo lãnh đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến các hội viên; yêu cầu các 

hội viên tham gia hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội cần nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, lan toả những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp, tác phong, ứng xử 

văn hoá đến cộng đồng, xã hội và thực hiện nghiêm Điều lệ, nội quy, quy chế 

của Hội và các quy định pháp luật có liên quan.   

- Tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý hội viên. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam quan 

tâm phối hợp thực hiện./.  

  
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Thanh tra Bộ; Cục NTBD; VP Bộ (để thực hiện); 

- Các Đơn vị NT thuộc Bộ VHTTDL(để thực hiện); 

- Các Sở VHTT; VHTTDL; VHTTTTTDL; 

- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, VP, TĐ.140. 
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Tạ Quang Đông 
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