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Hà Nội, ngày'1 tị-tháng 3 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
về việc đón nghê sỹ niróc ngoài và tố chức chuỗi chưong trình hòa nhạc

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 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 đối, bố sung một số điều của 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 Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
ban hành theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch vê việc ban hành Quy chế hoạt
động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp 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 Viện Goethe Hà Nội đón nghệ sỹ piano Hinrich Alpers
(quốc tịch CHLB Đức) vào Việt Nam và tố chức chuỗi chương trình hòa nhạc
vào ngày 16/3/2017 tại Cà Phê Thứ Bảy, 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Thành
phố Hồ Chí Minh; ngày 17/3/2017 tại Học viện Âm nhạc Huế, số 1 Lê Lợi,
Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 18/3/2017 tại Nhà hát
Tuồng Nguyễn Hiến Dĩnh, thành phố Đà Nang.
Điều 2. v ề kinh phí: Viện Goethe Hà Nội chịu toàn bộ kinh phí tổ chức
chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ I<cế hoạch, Tài chính, Cục
trưởng Cục Hợp tác quốc tê, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biêu diễn, Giám đốc
Trung tâm Tổ chức biếu diễn nghệ thuật, Giám đốc Học viện Ầm nhạc Huế và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Ọuyết định này./. ., __

ZỊ:

- Nh ư Điều 3;
- Bộ trưởng {đê báo cáo);
Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (8).
-

