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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quảng bá du lịch thông qua các tác phẩm mỹ thuật  

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Du lịch số  09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tưởng Chính phủ về hoạt động mỹ thuât; 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2018 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị 

định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động 

mỹ thuật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số   /TTr-SDL ngày     

tháng năm 2019 về việc đề nghị ban hành Quyết định Quy chế phối hợp quảng bá 

du lịch thông qua các tác phẩm mỹ thuật. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp quảng bá 

du lịch thông qua các tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Du lịch, Văn hóa 

và Thể thao; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Lưu VT. 
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QUY CHẾ 
PHỐI HỢP QUẢNG BÁ DU LỊCH QUA CÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT  

GIỮA NGÀNH MỸ THUẬT VÀ NGÀNH DU LỊCH. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /9/2019  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nhiệm vụ, nguyên tắc phối hợp, cơ chế, trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phối hợp quảng bá du 

lịch thông qua các tác phẩm mỹ thuật theo quy định của pháp luật về hoạt động 

du lịch và hoạt động mỹ thuật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ 

quan, đơn vị có chức năng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt 

động mỹ thuật, du lịch trên địa bàn tỉnh;  

2. Bảo tàng các cấp, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở 

hữu hoặc đang quản lý hợp pháp các tác phẩm mỹ thuật, các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến mỹ thuật, du lịch trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013: 

1. Tác phẩm mỹ thuật là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, 

hình khối, bố cục, bao gồm: 

a) Hội họa: Tranh sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, giấy dó và các 

chất liệu khác; 

b) Đồ họa: Tranh khắc gỗ, khắc kim loại, khắc cao su, khắc thạch cao, in 

độc bản, in đá, in lưới, tranh cổ động, thiết kế đồ họa và các chất liệu khác; 

c) Điêu khắc: Tượng, tượng đài, phù điêu, đài, khối biểu tượng; 

d) Nghệ thuật sắp đặt và các hình thức nghệ thuật đương đại khác. 

2. Triển lãm mỹ thuật là việc trưng bày, công bố, giới thiệu tác phẩm mỹ 

thuật đến công chúng, bao gồm triển lãm quy mô toàn quốc, khu vực, tỉnh, thành 



phố trực thuộc Trung ương; triển lãm do các tổ chức, cơ quan, nhóm, cá nhân thực 

hiện; triển lãm của Việt Nam tại nước ngoài và triển lãm của nước ngoài tổ chức 

tại Việt Nam. 

3. Tượng đài, tranh hoành tráng là tác phẩm mỹ thuật có chất liệu bền vững, 

kích thước lớn, có tính biểu tượng cao, đặt cố định nơi công cộng. 

4. Mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng là bản gốc để thể hiện và 

hoàn chỉnh tác phẩm. 

5. Nghệ thuật sắp đặt là loại hình nghệ thuật sắp xếp các vật thể, hình thể, 

hình ảnh tĩnh hoặc động có nội dung và tính thẩm mỹ. 

6. Sao chép tác phẩm mỹ thuật là việc làm ra một hoặc nhiều bản sao của 

tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 4. Mục đích áp dụng 

1. Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân trong hoạt động quảng bá du lịch qua các tác phẩm mỹ thuật, tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư; góp phần 

cải thiện công tác quảng bá du lịch, công tác quảng bá các tác phẩm mỹ thuật của 

tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

2. Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; giữa tổ chức – 

cá nhân, đảm bảo công tác phối hợp quảng bá du lịch qua các tác phẩm mỹ thuật 

kịp thời, nhanh chóng. 

3. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp quảng bá du lịch qua các tác phẩm mỹ 

thuật thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân 

nhằm bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch, tác phẩm mỹ thuật 

một cách hợp lý và có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch, đúng mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp 

1. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của 

từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện trong hoạt 

động quảng bá du lịch qua các tác phẩm mỹ thuật. 

2. Công tác phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

các bên liên quan phải đảm bảo đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong công 

tác quản lý, kiểm soát các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.  

3. Công tác tổ chức sáng tác, bảo quản, trưng bày các tác phẩm mỹ thuật 

của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh được 

thực hiện dưới sự quản lý, kiểm soát của các ngành chức năng liên quan. 



4. Quá trình phối hợp không làm cản trở hoạt động bình thường và tổn hại 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

5. Chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả phối hợp. 

6. Tùy theo tính chất, mức độ và nội dung công việc cần phối hợp, cơ quan 

chủ trì xem xét mời thêm các đơn vị có liên quan để hỗ trợ giải quyết công việc 

nhanh chóng, thuận lợi. 

Điều 6. Những yêu cầu cơ bản trong công tác phối hợp quảng bá du lịch thông 

qua các tác phẩm mỹ thuật 

1. Công tác phối hợp nhằm quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế đến với du 

khách thông qua các tác phẩm mỹ thuật, thông qua các Trại sáng tác, các buổi 

trình diễn nghệ thuật sắp đặt; nghệ thuật hình ảnh động; vẽ trên cơ thể người; nghệ 

thuật trình diễn và các hình thức nghệ thuật phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt 

Nam. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy 

định của nhà nước về hoạt động kinh doanh, mua bán, phá hoại các tác phẩm mỹ 

thuật khi đi du lịch; đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng cho du khách khi 

đến du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 

3. Thực hiện công tác quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế nhanh chóng, kịp 

thời và chính xác; thường xuyên cập nhật và cung cấp các thông tin về chính sách, 

quy định của các điểm đến, các buổi trình diễn, trưng bày các tác phẩm mỹ thuật 

cho các đơn vị du lịch dịch vụ trên địa bàn và du khách.  

Chương II. NỘI DUNG PHỐI HỢP  

Điều 7. Phân công trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong công tác 

quảng bá du lịch qua các tác phẩm mỹ thuật 

1. Sở Du lịch 

a) Sở Du lịch là đơn vị chủ trì, là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật; chủ động liên hệ 

phối hợp với các bên liên quan thực hiện chức năng quảng bá, xúc tiến du lịch 

theo các quy định của Quy chế này; 

b) Sở Du lịch giao cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị chịu 

trách nhiệm trực tiếp thực hiện chức năng quảng bá, xúc tiến du lịch: 

- Xây dựng kế hoạch quảng bá điểm đến theo từng giai đoạn để phối hợp 

với Hội Mỹ thuật triển khai các trại sáng tác theo chuyên đề. 



- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân tham mưu kế hoạch tổ chức các buổi 

trình diễn, trưng bày, xúc tiến, quảng bá, bảo tồn, phục hồi, bảo dưỡng các tác 

phẩm mỹ thuật để thu hút du khách đến Huế; 

- Phối hợp xuất bản các ấn phẩm, vật phẩm của các tác phẩm mỹ thuật để 

phục vụ công tác xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh;  

- Cung cấp thông tin giới thiệu cho khách du lịch về các bảo tàng, các điểm 

trưng bày, triển lãm các tác phẩm mỹ thuật;  

- Tổ chức, tham gia các farmtrip, presstrip, các hoạt động xúc tiến du lịch, 

các hội nghị, hội thảo, hội chợ triễn lãm để quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế 

thông qua các tác phẩm mỹ thuật của tỉnh;  

- Nghiên cứu, tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thị trường khách du 

lịch qua các tác phẩm mỹ thuật. 

c) Chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ra quyết định ban hành quy chế 

phối hợp quảng bá du lịch qua các tác phẩm mỹ thuật. 

d) Tạo môi trường thuận lợi để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong 

và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch thông qua các tác phẩm mỹ thuật. 

e) Đề nghị các Bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân 

là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp các tác phẩm mỹ thuật cập nhật thông 

tin để thuận lợi cho công tác giới thiệu, quảng bá các tác phẩm mỹ thuật; 

f) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến 

du lịch cho các bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ 

sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp các tác phẩm mỹ thuật. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao 

a) Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì, là cơ quan đầu mối thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về hoạt động mỹ thuật theo quy định của pháp luật; 

chủ động liên hệ phối hợp với các bên liên quan thực hiện chức năng quản lý mỹ 

thuật theo các quy định của Quy chế này; 

b) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các 

nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật; 

c) Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn 

cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

d) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các tác 

phẩm mỹ thuật; 

e) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ các tác phẩm mỹ thuật, từ đó 

xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa các tác phẩm mỹ thuật của tỉnh; 



f) Thẩm định các tác phẩm mỹ thuật và hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ 

sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp các tác phẩm mỹ thuật ở địa phương; 

g) Tổ chức việc tiếp nhận, bảo quản các tác phẩm mỹ thuật do tổ chức, cá 

nhân trao tặng theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý các tác 

phẩm mỹ thuật; cấp giấy phép làm bản sao các tác phẩm mỹ thuật; 

h) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện 

được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương. 

i) Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch tổng 

thể phát triển ngành mỹ thuật, quy hoạch chi tiết các khu trưng bày, bảo tàng mỹ 

thuật, công tác xúc tiến, quảng bá các tác phẩm mỹ thuật; xây dựng các đề án, 

chương trình hành động phát triển ngành mỹ thuật; 

j) Kịp thời thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp 

luật về sáng tác và triển lãm mỹ thuật; trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám 

định tác phẩm mỹ thuật và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực mỹ thuật; 

k) Cung cấp thông tin về chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương đối 

với công tác tiếp nhận, trưng bày, bảo quản, mua bán.. các tác phẩm mỹ thuật. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký, bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm, đăng 

ký sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm mỹ thuật. 

4. Hội Mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế  

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến hội viên về quy chế phối 

hợp; 

b) Vận động, khuyến khích Hội viên tham gia các trại sáng tác, tham gia các 

đợt trưng bày, triển lãm các tác phẩm mỹ thuật để quảng bá cho du lịch của tỉnh. 

5. Bảo tàng các cấp, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ 

sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp các tác phẩm mỹ thuật 

a) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ các tác phẩm mỹ thuật; 

b) Lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi 

các tác phẩm mỹ thuật;  

c) Đề xuất các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi các tác phẩm mỹ thuật sau 

khi được phê duyệt; 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa các tác phẩm mỹ thuật; 



e) Hỗ trợ, phối hợp ngành du lịch tổ chức trưng bày, triễn lãm các tác phẩm 

mỹ thuật để đón tiếp, phục vụ khách du lịch. 

f) Có trách nhiệm giới thiệu, tư vấn thông tin về nội quy, quy chế của đơn 

vị; công khai giá các tác phẩm mỹ thuật; công khai phí, lệ phí khi vào các điểm 

trưng bày, triển lãm; 

g) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; cải thiện các nội dung 

mà khách du lịch phản ánh nhằm xây dựng dịch vụ ngày càng tốt hơn. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, bảo 

vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý trong lĩnh vực mỹ thuật; kiểm tra hoạt động 

của các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ do Phòng 

Văn hóa và Thông tin quản lý; phổ biến chủ trương, quy định của Nhà nước liên 

quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách; 

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, 

cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và mỹ thuật trên địa bàn tỉnh có trách 

nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Sở Du lịch có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy 

chế này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thị xã có văn bản phản ánh về Sở Du lịch để tổng hợp 

trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung. 

Điều 9. Khen thưởng, xử lý vi phạm. 

1. Các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện 

Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định. 

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị 

xử lý theo quy định của pháp luật./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
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