B ộ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1770/QĐ-BVHTTDL
H à Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017
QUYÉT ĐỊNH
v ề việc đón nhạc truửng Phi-líp-pin vào Việt Nam
B ộ TRƯỞNG B ộ VĂN HOÁ, THẺ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của
Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt
Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của
Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người
đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc,
sân khấu;
Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật,
trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản
ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016
của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại
của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ
thuật biếu diễn và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón nhạc trưởng
Phi-líp-pin, Renato Lucas, sang Việt Nam để tập luyện và biểu diễn cùng Dàn
nhạc giao hưởng Hà Nội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Thời gian đón đoàn: từ ngày 07 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017
Thời gian tổ chức biểu diễn', ngày 13/5/2017
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Phi-líp-pin chi trả các chi phí: vé máy bay khứ hồi quốc tế, ăn,
lương chuyên gia, và bảo hiềm;
- Học viện Ầm nhạc quốc gia Việt Nam chịu các chi phí: phòng ở cho
chuyên gia, thù lao tập luyện và biểu diễn cho Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội,
kinh phí tổ chức biểu diễn, phục vụ biểu diễn; lễ tân đón tiếp, đi lại của nghệ sĩ
tại Hà Nội, quà tặng, và mời cơm (trích từ nguồn chi thường xuyên của Học
viện năm 2017).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục
trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc
Hoc viên Âm nhac quốc gia Viêt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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