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Hà Nội, ngàyCỹ thảng5 năm 2017
QUYÉT ĐỊNH
v ề viêc mời nghê sỹ quốc tế tham gia chương trình
Đêm nghệ thuật Hennessy (Hennessy Artistry) lần thứ tám
B ộ TRƯỞNG B ộ VẢN HOÁ, THỂ 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 tổ chức của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ 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
mâu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khâu và Nghị
định số 15/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ
thuật biểu diễn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ
thuật biểu diễn phối họp với Công ty cổ phần phân phối Moet-Hennessy Việt
Nam mời và đón nghệ sỹ DJ Steffensen Victor Bailey (Ngày sinh: 11/4/1993;
Quốc tịch: Đan Mạch; Giới tính: nam; số hộ chiếu 207419760) vào Việt Nam
tham gia biểu diễn giao lưu trong chương trình Đêm nghệ thuật Hennessy
(Hennessy Artistry) lần thứ tám.
Thời gian: ngày 21 tháng 5 năm 2017.
Địa điểm: công viên Châu Á, số 1 Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nang.
Điều 2. về kinh phí: Công ty cổ phần phân phối Moet-Hennessy Việt
Nam chịu trách nhiệm toàn bộ về kinh phí bao gồm thù lao nghệ sỹ, vé máy bay
khứ hồi trên hành trình quốc tế, lưu trú, chi phí cho công tác tố chức biếu diễn.
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 biểu diễn, Giám đốc
Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.ị^uỊỊ/
trưởng

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trường {để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ.8.
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