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              Kính gửi: 

                    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                                                - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 27/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 

số 2201/QĐ-BVHTTDL Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung 

cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật 

chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước; 

Quyết định số 2202/QĐ-BVHTTDL Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy 

trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức chương trình nghệ 

thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các 

danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối 

ngoại ở trong nước và quốc tế sử dụng ngân sách nhà nước. 

 Để kịp thời triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình 

hình thực tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm phối hợp 

triển khai thực hiện nội dung sau: 

 1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển 

khai thực hiện nghiêm nội dung Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình 

cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ 

thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước; 

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức 

kinh tế - kỹ thuật tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ 

lớn; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo 

tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế sử dụng ngân sách 

nhà nước (Có các Quyết định và phụ lục kèm theo). 
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 2. Giao Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình chủ trì, phối hợp với Thanh tra 

Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 

2201/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 2202/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2021 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Nhận được văn bản này, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (T/hiện); 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố (T/hiện); 

- Trang Thông tin điện tử SVHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Mạnh Hùng 
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