
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Số:         /UBND-VH1 
V/v chấp thuận tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Y tế; 

- Công an thành phố; 

- Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền; 

- Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị DigiX. 

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 3506/QĐ-

BVHTTDL ngày 29/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 

05/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng. 

Trả lời Văn bản ngày 25/11/2022 của Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp 

thị DigiX về việc đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 152/TTr-SVHTT 

ngày 01/12/2022 về việc thẩm định hồ sơ tiếp nhận chương trình biểu diễn nghệ 

thuật tại Chương trình kỷ niệm 13 năm thành lập Herbalife Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận cho Công ty Cổ phần 

Truyền thông Tiếp thị DigiX tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cụ thể như sau: 

1. Tên chương trình: Biểu diễn nghệ thuật tại Chương trình kỷ niệm 13 năm 

thành lập Herbalife Việt Nam. 

2. Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 00 đến 18 giờ 30’ ngày 11/12/2022. 

3. Địa điểm tổ chức: Sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. 

4. Nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật: Dự kiến 04 tiết mục (Có 

danh sách kèm theo). 

(Số lượng thực tế biểu diễn căn cứ vào kết luận của Hội đồng Nghệ thuật 

thành phố sau khi thẩm định). 

5. Người chịu trách nhiệm chính nội dung: Ông Đặng Văn Trưởng - Giám 

đốc Phòng Sự kiện Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị DigiX. 

6. Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị DigiX 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. 

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

y tế 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; tuân thủ nghiêm 

các biện pháp bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

của Trung ương và thành phố, thực hiện nghiêm yêu cầu V2K của Bộ Y tế. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Văn hóa và Thể thao) về 

việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể (nếu có) sau 

khi kết thúc chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

7. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Sở Giao thông vận tải, Sở Y 

tế, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận Ngô 

Quyền và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp, chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị DigiX tổ 

chức thực hiện theo quy định, chỉ cho phép tổ chức biểu diễn sau khi cấp có 

thẩm quyền cho phép tổ chức chương trình kỷ niệm 13 năm thành lập Herbalife 

và đảm bảo các điều kiện tổ chức biểu diễn theo quy định của pháp luật hiện 

hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá 

trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật; đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an 

toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cảnh quan, vệ sinh môi trường, tuyệt đối 

an toàn chương trình biểu diễn và tại địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT Lê Khắc Nam; 

- Sở TT&TT; 

- CVP, PCVP Trần Huy Kiên; 

- Phòng NC&KTGS; 

- Các CV: VH1, NC, GT, YT; 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Trần Huy Kiên 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NỘI DUNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT  

TẠI CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 13 NĂM  

THÀNH LẬP HERBALIFE VIỆT NAM 
 

 

STT TIẾT MỤC TÁC GIẢ BIỂU DIỄN 

1 Đường đến ngày vinh quang Bức tường Phạm Thị Thu Trang 

2 Năm qua ta đã làm gì Bùi Công Nam Phạm Thị Thu Trang 

3 Niềm tin chiến thắng Lê Quang Phan Thế Danh 

4 Nhảy đồng diễn - Niềm tin 

chiến thắng 

Lê Quang Vũ đoàn Bước nhảy 
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