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Số: ^ìM /QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày ổ 2 tháng ^ n ă m 2017

về

QUYẾT ĐỊNH
việc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tổ chức 02 buổi hòa nhạc
cua song tấu IIip Hop “Les R etardataires”, Bỉ
B ộ• T R Ư Ở N G B ộ• VĂN H OÁ,7 TH Ẻ TIIA O VÀ DU LỊCH
•

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/ 2013 của Chính phủ quỵ
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thế
thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/20]2/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ
quy định về biêu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và ngưò'i
mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch
ban hành theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24/6/2016 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch;
Xét đê nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ
thuật biêu diễn;
Q UYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật
biếu diễn chịu trách nhiệm phối hợp Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tố chức 02
buối hòa nhạc của song tau Hip Hop uLes Retardataires” .
Nhà hát lớn thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2017
Sân khấu Biến đông BNF Đà Nang, ngày 14 tháng 5 năm 2017
Điều 2. v ề kinh phí:
Phái đoàn Wallonie-Bruxelles Hà Nội chịu toàn bộ chi phí vé máy bay
quốc tế khứ hồi; đi lại nội địa, thù lao cho các nghệ sỹ và các chi phí ăn, ở, đi lại
trong thời gian biếu diễn tại Việt Nam.
Trung tâm Tô chức biêu diên nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biếu diễn chịu
chi phí lễ tân, hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, thủ tục cấp phép và các chi phí lchác
có liên quan, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2017 của Trung tâm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục
trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đốc
Trung tâm Tổ chức biếu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định n à y . / ^ Ị ^
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trường (đê bảo cáo);
- Thứ trường Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (8).

