
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 
Số:         /UBND - VHTT 

V/vtriển khai thực hiện Nghị 

định số 144/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Cẩm Thủy, ngày       tháng 02 năm 2021 

   

Kính gửi:  
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 Thực hiện Công văn số 478/SVHTTDL-NVVH ngày 08/2/2021 của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy triển khai nội dung Nghị định đến các 

cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nghị định này thay 

thế Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 và Nghị định số 

15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016; có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. 

Trong đó, tại điểm b, khoản 1, Điều 10, Điều 13, Điều 16 quy định về điều kiện 

tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ 

thuật; tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu "Phải đáp ứng điều kiện về an 

ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy 

định của pháp luật". 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì triển khai thực hiện Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủđảm bảo theo quy định; kiểm tra, đôn 

đốc các đơn vị triển khai việc tổ chức thực hiện. (có Nghị địnhkèm theo) 

3. UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng 

nhiệm vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai nội dung Nghị 

định đến cán bộ, công chức, đảng viên đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. 

Nhận được công văn Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, các ngành liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL; 

- TT HU, HĐND, UBND huyện;      Báo 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;              cáo 

- UBND Các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Website huyện; 

- Lưu VT.VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 
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