
UBND TỈNH HÀ NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Số:          /SVHTTDL-QLVH 

V/v chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

của Công ty TNHH biểu diễn ca nhạc  

tạp kỹ Hương Biển  

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

  

         Hà Nam, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Công ty TNHH biểu diễn ca nhạc tạp kỹ Hương Biển. 

 

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 

01/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền thực hiện thủ tục 

hành chính và các nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 

Tiếp nhận hồ sơ thông báo của Công ty TNHH biểu diễn ca nhạc tạp kỹ Hương 

Biển (địa chỉ: Thôn Thanh Hương 1, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 

Bình; điện thoại: 0913509676, 0989038995) ngày 27/4/2022 về việc đề nghị tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hà Nam có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Công ty TNHH biểu diễn ca 

nhạc tạp kỹ Hương Biển  

- Tên chương trình: Ca nhạc - tạp kỹ 

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 08/5/2022 đến 22/5/2022 

- Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn huyện Thanh Liêm 

- Nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật (kèm phụ lục chương trình). 

- Người chịu trách nhiệm chính nội dung: Ông Lê Văn Cảnh – Giám đốc 

- Thời gian, địa điểm duyệt chương trình: 08h ngày 29/4/2022 tại Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Hà Nam. 

2. Công ty TNHH biểu diễn ca nhạc tạp kỹ Hương Biển có trách nhiệm: 

- Chấp hành 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; Quy tắc ứng xử của người 

hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật; 

- Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, phòng, 

chống dịch Covid-19 và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của 

pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 
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- Khi tổ chức chương trình phải đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam việc thực hiện những nội 

dung đã đăng ký sau khi kết thúc chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

3. Giao phòng Quản lý Văn hóa, Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Thanh Liêm hướng dẫn, kiểm tra tổ chức biểu diễn nghệ thuật của 

đơn vị trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện Thanh Liêm (p/h chỉ đạo); 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng VH&TT huyện Thanh Liêm (p/h t/h); 

- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Đình Quyền 
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