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CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động
văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị
di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
Trong thời gian qua, thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chuyên
ngành và quy định của pháp luật có liên quan, các hoạt động văn hóa nghệ thuật,
lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
(sau đây gọi là hoạt động) đã từng bước đi vào nề nếp, đem lại nhiều giá trị tích
cực, góp phần giáo dục truyền thống, định hướng về thẩm mỹ, đáp ứng ngày
càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là sau
thời gian dài gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần quan
trọng thực hiện nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nói chung, xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, tổ chức
một số hoạt động vẫn còn hạn chế, bất cập, gây dư luận xấu trong xã hội, cụ thể
như: biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tổ chức khi chưa được
cấp phép, chấp thuận hoặc thực hiện không đúng với nội dung đã được cấp
phép, chấp thuận; các cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức với số lượng
lớn, có dấu hiệu lệch chuẩn; hiện tượng vi phạm quy định về phổ biến phim,
nhất là phổ biến phim trên không gian mạng diễn ra khá phổ biến nhưng chưa
được phát hiện, xử lý kịp thời; một số lễ hội chú trọng đầu tư đến hình thức, quy
mô mà chưa bảo đảm về nội dung; ở một số nơi, vẫn còn tình trạng di sản bị
xâm hại, xuống cấp, hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích chưa tuân thủ
đúng quy định của pháp luật, hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể chưa toàn
diện, chặt chẽ; hiện tượng kinh doanh dịch vụ lữ hành trái phép, trục lợi, chèo
kéo, không niêm yết giá công khai và không bán theo giá niêm yết cho khách du
lịch vẫn còn diễn ra, đặc biệt là vào các dịp cao điểm…
Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là: nhận
thức về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là trách nhiệm khi
thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa
đầy đủ; sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước
thuộc Bộ với các địa phương còn hạn chế; công tác thẩm định, rà soát nội dung
trước khi cấp phép, chấp thuận tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm chưa
chặt chẽ; công tác tuyên truyền pháp luật, thanh tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình
thực tiễn chưa thường xuyên, việc xử lý đối với hành vi vi phạm chưa mang tính
răn đe cao.
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Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục dứt điểm
những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Quán triệt, nâng cao nhận thức về trách nhiệm quản lý nhà nước trong
toàn cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc
biệt hệ thống pháp luật về quản lý chuyên ngành; chủ động, linh hoạt và quyết
liệt trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi tình hình, xử lý tình huống,
tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và
cộng đồng doanh nghiệp;
b) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực
hiện đầy đủ trách nhiệm theo phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ, không đùn đẩy,
né tránh; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ, nhất là kỹ năng giải quyết, xử lý các công việc phức tạp, mang tính
liên ngành;
c) Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan
trong thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động thông qua các hình
thức trao đổi, đối thoại trực tiếp, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hội
nghị, giao ban chuyên đề theo định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất khi phát
sinh khó khăn, vướng mắc;
d) Rà soát, thẩm định chặt chẽ các hồ sơ cấp giấy phép, cấp văn bản chấp
thuận, thỏa thuận và chịu trách nhiệm về nội dung; đối với các hoạt động phức
tạp, nhạy cảm cần phát huy vai trò, sự tham gia của hội đồng thẩm định, hội
đồng chuyên môn và các cơ quan liên quan;
đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi
pháp luật trong tổ chức các hoạt động, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo
quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
2. Cục Nghệ thuật biểu diễn:
a) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy
định pháp luật có liên quan, chú trọng việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các địa
phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo quy định của pháp luật trong
chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu;
b) Tăng cường kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp,
người mẫu diễn ra nhiều vòng ở nhiều địa phương và ở những địa phương có
nhiều cuộc thi; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương trong
quá trình tổ chức hoạt động chuyên môn; thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công
tác quản lý về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

3

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý phù
hợp, kịp thời (triển khai giải pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để gỡ bỏ, ngăn chặn…)
đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu trên
không gian mạng có vi phạm.
3. Cục Di sản văn hóa:
a) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Luật Di sản văn hóa và các văn
bản quy định chi tiết, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ
đạo, hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;
b) Thẩm định chặt chẽ hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo thẩm
quyền, phát huy vai trò của Hội đồng di sản quốc gia, Hội đồng khoa học về bảo
tồn di tích, Hội đồng thẩm định hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể; tham
mưu kiện toàn thành phần tham gia của các Hội đồng nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động;
c) Tăng cường hướng dẫn các địa phương về chuyên môn để thực hiện
hiệu quả công tác quản lý di sản văn hóa và tu bổ di tích, xây dựng và triển khai
các đề án bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
4. Cục Văn hóa cơ sở:
a) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội;
b) Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện trách nhiệm quản lý, tổ
chức lễ hội theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm,
an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập
quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí;
c) Hướng dẫn, đôn đốc công tác thống kê lễ hội tại các địa phương; tổ
chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý và tổ chức lễ hội.
5. Cục Điện ảnh:
a) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Luật Điện ảnh và các văn bản
quy định chi tiết, trong đó đặc biệt chú ý các quy định về thẩm quyền cấp phép
phân loại phim và tiêu chí phân loại phim, về trách nhiệm của các tổ chức khi
tham gia phổ biến phim trên không gian mạng;
b) Triển khai ngay các biện pháp để quản lý hoạt động phổ biến phim trên
không gian mạng như: xây dựng phương án tổ chức nhân lực, phương tiện kỹ
thuật để kiểm tra nội dung phim, phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim;
phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin và
Truyền thông để tổ chức các biện pháp kiểm soát hoạt động phổ biến phim, ngăn
chặn, xử lý hành vi vi phạm; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động
của Hội đồng thẩm định, phân loại phim;
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c) Tăng cường hướng dẫn các địa phương về chuyên môn trong các hoạt
động sản xuất, phát hành, phổ biến phim, quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh
theo quy định của pháp luật.
6. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:
a) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP
ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật, Nghị định số
72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị
định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm;
b) Tăng cường hướng dẫn về quản lý chuyên môn mỹ thuật đối với xây
dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng bảo đảm chất lượng thẩm mỹ, nội
dung tư tưởng; chú trọng công tác thẩm định cấp phép các triển lãm mỹ thuật,
nhiếp ảnh, nâng cao vai trò của hội đồng nghệ thuật, thực hiện đúng quy trình,
quy định; tăng cường hậu kiểm, nhất là với các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh có
nội dung nhạy cảm, phức tạp.
7. Tổng cục Du lịch:
a) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Luật Du lịch và các văn bản quy
định chi tiết, trong đó tập trung vào công tác cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ
hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, quản lý lưu trú du lịch và quản lý điểm đến;
b) Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với Thanh tra Bộ, các địa
phương kiểm tra cơ sở kinh doanh du lịch trong việc bảo đảm an ninh, an toàn,
văn minh, thân thiện trong hoạt động du lịch;
c) Tập trung nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương trong công tác phối
hợp xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mới phù hợp với thị
hiếu của du khách sau đại dịch, khắc phục tình trạng “đứt gãy nguồn nhân lực du
lịch”… để thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch, thu hút nhiều hơn nữa khách
quốc tế đến Việt Nam.
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở
Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Tổ chức thực thi nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý chuyên
ngành tại địa phương; bố trí nguồn lực để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ
quản lý nhà nước theo quy định, trong đó chú trọng các nhiệm vụ mới được
phân cấp, ủy quyền cho địa phương như: chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ
thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp,
người mẫu, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, cấp phép phân loại phim;
b) Về quản lý hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu: quản lý
chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn;
tăng cường công tác phối hợp trong quản lý đối với cuộc thi người đẹp, người
mẫu có quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, liên quan đến công tác dân tộc, bình
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đẳng giới, trẻ em, được tổ chức nhiều vòng ở nhiều địa phương; thẩm định chặt
chẽ hồ sơ (trong đó rà soát kỹ Đề án bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thuần
phong, mỹ tục của dân tộc, văn hóa truyền thống, phù hợp với lứa tuổi, giới tính
và điều kiện thực tiễn của địa phương) trước khi tham mưu chấp thuận hoặc
không chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu; tăng cường kiểm
tra, theo dõi sau khi cấp văn bản chấp thuận, kiên quyết dừng cuộc thi người
đẹp, người mẫu, chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc
thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật;
c) Về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: phát hiện và tổ chức ngăn
chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích, thực hành sai lệch di sản văn hóa
phi vật thể gắn với phát huy vai trò của cộng đồng và trách nhiệm của chính
quyền địa phương ở cơ sở; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao
năng lực quản lý cho đội ngũ chuyên môn và người trực tiếp trông coi di tích;
chuẩn bị kỹ hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể khi trình cơ quan có thẩm
quyền và chịu trách nhiệm về nội dung, tính khoa học, pháp lý của hồ sơ;
d) Về quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội: tham mưu, rà soát kế hoạch tổ
chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa
phương; tổ chức giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, về các giá trị, ý nghĩa của
tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; tăng cường kiểm tra, theo dõi trước, trong
và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc
biệt là các hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, biến tướng, làm
sai lệch lễ hội truyền thống;
đ) Về quản lý hoạt động phổ biến phim: tăng cường công tác quản lý hoạt
động phổ biến phim tại địa phương bảo đảm tuân thủ pháp luật và tiêu chí phân
loại; tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động cấp giấy phép phân loại phim theo
phân cấp, trên cơ sở nâng cao năng lực, trách nhiệm của hội đồng thẩm định,
phân loại phim;
e) Về quản lý hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, xây dựng tượng
đài, tranh hoành tráng: nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý và
trách nhiệm của hội đồng nghệ thuật, bảo đảm sự phối hợp giữa cơ quan quản
lý, hội đồng nghệ thuật và các cơ quan liên quan trong quá trình quản lý hoạt
động; thẩm định chặt chẽ trước khi cấp phép các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh;
tăng cường kiểm tra, theo dõi các cuộc triển lãm trước khi khai mạc và trong quá
trình diễn ra bảo đảm tuân thủ nội dung đã được cấp phép; tổ chức xác định vị
trí, quy mô và nội dung tượng đài, tranh hoành tráng bảo đảm chất lượng thẩm
mỹ, phù hợp với lịch sử, văn hóa, điều kiện thực tiễn của địa phương;
g) Về quản lý hoạt động du lịch: tăng cường công tác quản lý điểm đến,
cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm an toàn, an ninh cho khách du lịch, bảo vệ
cảnh quan chung, vệ sinh môi trường; có biện pháp ngăn chặn và xử lý kiên
quyết các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch, chèo kéo, trục lợi; tuyên

6

truyền, xúc tiến, quảng bá, cung cấp thông tin cho du khách về trách nhiệm bảo
vệ môi trường, ứng xử văn minh du lịch, chủ động lựa chọn dịch vụ, phòng
tránh tai nạn khi tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn; tăng cường tổ chức
hoạt động phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch và triển khai
các chương trình liên kết đã ký.
9. Tổ chức thực hiện:
a) 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 Du lịch, Sở
Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan
tại địa phương triển khai nghiêm túc Chỉ thị này.
b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp thực hiện
các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và chịu trách
nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.
c) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao,
Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ
thị này.
d) Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết
quả thực hiện Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ủy ban VHGD của QH;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL; Sở VHTTTTDL;
- Lưu: VT, PC, NTS. 198
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