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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy tắc ứng xử
của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW
ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của người
hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thủ
trưởng các đơn vị thuộc Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-

Như Điều3;
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
Ban Tuyên giáo Trung ương;
Bộ trưởng; các Thứ trưởng;
Các Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;
Ủy ban Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN;
Các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành;
UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
Các Sở: VHTTDL, VHTTTTDL,VHTT;
Cục ĐA; Cục MTNA&TL; Cục VHCS
Cổng TTĐT; Báo Văn hóa; Báo ĐT Tổ quốc;
Lưu: VT, NTBD, TĐg (200).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hùng
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QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
CHƯƠNG I
MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
Điều 1. Mục đích
Xác định các chuẩn mực hành vi ứng xử đạo đức, nhằm thống nhất nhận
thức, hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực nghệ
thuật và toàn xã hội;
Khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp theo tinh thần “nhân
cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực;
Góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật
góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng: Hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong
hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, với công chúng, khán giả, khi tham
gia công tác xã hội, báo chí, truyền thông và mạng xã hội.
2. Đối tượng áp dụng: Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Lĩnh vực nghệ thuật gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật và
nhiếp ảnh.
2. Hành vi ứng xử là những phát ngôn, tác phong, lối sống, sử dụng trang
phục của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
CHƯƠNG II
QUY TẮC ỨNG XỬ
Điều 4. Quy tắc ứng xử chung
1. Đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết, trọng danh dự,
đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật;
2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật theo tinh thần “thượng tôn
pháp luật”, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không
làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.
3. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự, tiếp nhận và xử lý thông
tin văn minh, hiệu quả phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ
tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.
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Điều 5. Quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp
1. Có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật, luôn tìm
tòi cái mới, cái hay để phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống nhằm sáng tạo
những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, góp phần nâng cao đời
sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.
2. Lấy giá trị chân - thiện - mỹ làm mục tiêu, động lực để lan tỏa tinh
thần, sứ mệnh của nghệ thuật, góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt
đẹp, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người và cộng đồng xã hội.
3. Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị,
trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; khuyến khích khai thác các phương
pháp sáng tạo, thể nghiệm mới, phù hợp với giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho
giới trẻ; tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, tiếp nhận có chọn lọc các khuynh
hướng, trào lưu nghệ thuật của nước ngoài để xây dựng và phát triển nghệ thuật
Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đồng thời phát huy và làm giầu thêm bản sắc văn
hóa dân tộc.
4. Giữ gìn danh hiệu, hình ảnh, sử dụng trang phục, hóa trang phù hợp với
mục đích, nội dung hoạt động nghệ thuật.
5. Góp phần quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam, giữ gìn tình
hữu nghị, đoàn kết quốc tế, không làm tổn hại đến lợi ích, an ninh, chủ quyền
quốc gia, tuân thủ pháp luật nước sở tại khi tham gia các hoạt động nghệ thuật ở
nước ngoài.
6. Đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong
đời sống xã hội; có nhận thức, quan điểm đúng trước những biểu hiện lệch lạc,
đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc trong khuynh hướng sáng tác và biểu diễn.
7. Không sáng tác, phổ biến, lưu hành, biểu diễn những tác phẩm gây tác
động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng; vi phạm các quy định
pháp luật.
Điều 6. Quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp
1. Tôn kính các lớp nghệ sỹ đi trước theo truyền thống“tôn sư, trọng
đạo”, kế tục, trao truyền giá trị tốt đẹp cho các thế hệ người hoạt động nghệ
thuật giữ nghề, trọng nghề, vì danh dự của người làm nghề.
2. Tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng, khán giả
và xã hội; đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình
hoạt động nghệ thuật.
3. Chân thành hợp tác, cùng nhau phát huy tài năng, nâng cao trình độ
chuyên môn nghề nghiệp; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đối với người mới hoạt
động nghệ thuật.
4. Trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm,
không gây mâu thuẫn, cạnh tranh lành mạnh, không gây tổn hại đến uy tín,
quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.
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Điều 7. Quy tắc ứng xử đối với công chúng, khán giả
1. Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của công chúng, khán giả
để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng sáng tác và biểu diễn nghệ thuật.
2. Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp
của người hoạt động nghệ thuật trong lòng công chúng, khán giả.
3. Không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi
cho cá nhân.
Điều 8. Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội
1. Khuyến khích sử dụng tài khoản mạng xã hội của cá nhân để tương tác,
chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin theo nguồn chính thống có ích cho xã hội và
đất nước; bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hoá, có trách nhiệm về những
vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ
quan điểm đúng đắn, khách quan.
2. Không sử dụng từ ngữ gây thù hận, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn
giáo; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục;
3. Không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật,
thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc
phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến
quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân;
4. Không lôi kéo, xúi giục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn
kết, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây
phương hại đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia, dân tộc.
Điều 9. Quy tắc ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội khác
1. Phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động xã hội, nêu
cao tinh thần tương thân tương ái “thương người như thể thương thân”. Thực hiện,
phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo
người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định pháp luật.
2. Phát huy uy tín cá nhân để lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm
tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hoá trong xã hội đến cộng đồng, chú trọng
các hoạt động liên quan đến giáo dục sức khoẻ cộng đồng, lối sống thân thiện và
bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sinh thái.
3. Công khai, minh bạch, kịp thời khi tham gia các hoạt động xã hội, giữ
uy tín, trách nhiệm, danh dự người hoạt động nghệ thuật, không lạm dụng danh
hiệu, danh xưng, hình ảnh để tư lợi cá nhân.
4. Tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung
thực, chính xác, rõ ràng về cộng dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hoá đúng
quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và
môi trường.
5. Không tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật,
xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; không thực hành, ủng hộ các
hoạt động mê tín dị đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
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CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Triển khai và thực hiện
1. Khuyến nghị các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ
chức xã hội khác phổ biến, triển khai thực hiện Quy tắc này bằng các hình thức
thích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế.
2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; các hội nghề nghiệp
chuyên ngành nghệ thuật căn cứ vào Quy tắc ứng xử này để xây dựng nội quy,
quy chế quy định quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên
chức, hội viên trong đơn vị, tổ chức mình và có các hình thức khen thưởng, kỷ
luật theo quy định.
3. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các
trường hợp lợi dụng danh nghĩa của người hoạt động nghệ thuật vi phạm pháp
luật; phối hợp để những nội dung Quy tắc ứng xử này góp phần cùng các quy
định của pháp luật về hoạt động nghệ thuật và pháp luật liên quan được đảm bảo
thực thi đúng, đầy đủ.
4. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phát hiện, biểu dương, tôn vinh
những tấm gương tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện Quy tắc ứng
xử này; không cổ xuý, phê phán, lên án các hành vi lệch chuẩn, cân nhắc sử dụng
hình ảnh của người hoạt động nghệ thuật không thực hiện Quy tắc ứng xử này.
5. Đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nêu cao tinh
thần trách nhiệm, tự giác thực hiện đúng, đầy đủ nội dung Quy tắc này.
Điều 11. Điều khoản thi hành
Quy tắc này được phổ biến đến tất cả những người hoạt động trong lĩnh
vực nghệ thuật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ
chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng
hợp, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

