
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

giải quyết một số thủ tục hành chính và thực hiện các nội dung quản lý 

nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 95/TTr-SVHTTDL ngày 02/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết 02 thủ 

tục hành chính và thực hiện 03 nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật 

biểu diễn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 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 tại phụ lục kèm theo Quyết định này. 

 Thời hạn ủy quyền: từ ngày 15/8/2021 đến khi có quy định mới thay thế 

nội dung được ủy quyền nêu trên. 

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các 

nội dung được ủy quyền.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                            
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Hồ Tiến Thiệu 
 



 

 

 

PHỤ LỤC 

Các nội dung ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /8/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Nội dung ủy quyền Căn cứ pháp lý 

I Danh mục giải quyết thủ tục hành chính (02) 

 

 

1 

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn 

tỉnh (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ 

hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ 

thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự 

nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật 

thuộc Trung ương). 

Quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 10 Nghị 

định số 144/2020/NĐ-CP 

 

 

 

2 

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình 

nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh (không 

thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội 

chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 

ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 

diễn nghệ thuật thuộc Trung ương). 

Quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 13 Nghị  

định số 144/2020/NĐ-CP 

 

II Danh mục các nội dung quản lý nhà nước (03) 

1 

Tiếp nhận Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

(của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành 

trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế) 

Quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 9 Nghị định 

số 144/2020/NĐ-CP 

2 

Tiếp nhận Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan 

các loại hình nghệ thuật biểu diễn (của cơ quan, 

đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, 

cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức kinh tế) 

Quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 12 Nghị 

định số 144/2020/NĐ-CP 

3 

Tiếp nhận và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà 

nước về lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội 

dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương 

mại  

Quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 23 Nghị 

định số 144/2020/NĐ-CP  
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