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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc “Tổ chức Bình chọn các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật  

biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19”  ể thực hiện Ch  ng trình 

phối h p c ng tác số     CTrPH-CNTBD-HNVVN ng y           gi    

C c Nghệ thuật biểu diễn v i Hội Nh  v n Việt N m thực hiện c ng tác 

 quản l  nh  n  c về v n học gi i  oạn    1-2025 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm  2017 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 Kế hoạch số 48/KH-BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình hiện nay;  

Căn cứ Công văn số 1009/CV-BTGTW ngày 27 tháng 7 năm 2021 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh sáng tác, tuyên truyền, cổ động 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch 

công tác năm 2021 của Cục Nghệ thuật biểu diễn;   

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan “Tổ chức Bình chọn các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ 

thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19” để th c hiện Ch ơng 

trình phối hợp c ng tác số     CTr  -CNT  - N  N ng y           gi a 

Cục Nghệ thuật biểu diễn với   i Nh  v n  iệt Nam th c hiện c ng tác quản    

nh  n ớc về v n học giai đo n     -    ”. 

Điều  : Kinh phí th c hiện từ nguồn ngân sách s  nghiệp n m      của 

Cục Nghệ thuật biểu diễn. 

Điều 3. Chánh   n phòng   , Cục tr ởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,  ụ 

tr ởng  ụ Kế ho ch, Tài chính v  Thủ tr ởng các cơ quan, đơn vị có  iên quan 

chịu trách nhiệm thi h nh Quyết định n y. . 
 

 

Nơi nhận: 

- Nh  Điều 3; 

-    tr ởng (để báo cáo); 

- Thứ tr ởng T  Quang Đ ng; 

- L u:  T, NTBD, L.Th.20. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tạ Qu ng Đ ng 
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