Bộ VÃNHOÁ, THẺ THAO VÀ DULỊCH CỘNGHÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

GP-BVHTTDL

Hà Nội, ngày

tháng 5 năm 2017

GIẤY PHÉP
Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
B ộ TRƯỞNG B ộ VĂN HÓA, 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 tổ chức của Bộ Văn
hóa, 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 mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạq,s
sân khấu;
'I';
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;
Căn cứ Thông tư số Ol/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một
số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của
Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của
Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số lO/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số o’l/2016/TT-BVHTTDL;
Xét đề nghị ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Công ty TNHH Kết Nối Á Châu;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
CHO PHÉP:

Điều 1. Công ty TNHH Kết Nối Á Châu mời ông Robbert Adrianus van de
Corput (nghệ danh Hardwell, Hộ chiếu Hà Lan số NVR21J159, cấp ngày 08
tháng 7 năm 2016) và ông Andhika Indrayana Montina Adithyawan Nanuru (Hộ
chiếu Hà Lan số NT40JD5P2, cấp ngày 01 tháng 9 năm 2016) tham gia biểu
diễn nghệ thuật trong chương trình “Go Hard well or Go Home By Vinaphone”.
Thời gian và địa điểm:

- Ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội.
- Ngày 20 tháng 8 năm 2017 tại Sân vận động Quân khu 7, Quận Tân Bình,
thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty TNHH Kết Nối Á Châu thực hiện:
- Đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi,
bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP.
- Thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật,
trình diễn thời trang đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và
Thể thao nơi tổ chức biểu diễn theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị
định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số
15/2016/NĐ-CP và Khoản i Điều 1 Thông tư so lO/2016/TT-BVHTTDL ngày
19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Công ty TNHH Kết Nối Á'Châu không được ủy quyền, chuyển
nhượng, cho mượn, cho thuê Giấy phép này dưới mọi hình thức.
Điều 4. Yêu cầu Công ty TNHH Kết Nối Á Châu, các nghệ sĩ và các tổ
chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung Giấy phép và các quy định
tại 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; 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; Thông tư số 01/2016/TT- ; ,
BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016; Thông tư số 10/2016/TT-BVIỈTTDL \
ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
quy định pháp luật có liên quan.
w ể
Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép ẻệỊẠ’//
653/GP-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn h ó ắ ^ý
Thể thao và Du lịch./,
Nơi nhận:
- Đơn vị tổ chức tại Điều 1;
- Bộ trưcmg (để báo cáo);
- Thứ trường Vương Duy Biên;
- Thanh ừa Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD, NMT(07).

KT. BÔ TRƯỞNG

