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QUYET iii
viêc cong bô thu tiic hânh chInh dirqc sfra dôi, bô sung
trong linh virc van hóa thuc phm vi chfrc nãng
quãn I cüa B Van hóa, The thao và Du ljch
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TRTIONG BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LId
Can cir Nghj dnh s 79/20171ND-CP ngày 17 tháng 7 nàm 2017 cüa
ChInE phü quy djnh chirc näng, nhim vii, quyên hn và Ca CâU to chirc cüa
B Van hóa, The thao và Du ljch;
Can c1r Nghj djnh so 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 11am 2010 cüa
ChInh phü ye kiêm soát thu ti1c hành chinE và Nghi. dnh s 9212017/ND-CP
ngày 07 tháng 8 nm 2017 cüa Chfnh phü sira dOi, bô sung mt so diêu cüa các
Nghi djnh lien quan dên hem soát thii. tiic hành chinE;
Xét ct ngh cüa Cc tnr&ng Ciic Ngh thu.t biu din và Chánh Vn phông B,
QUYET DINFI:
Diu 1. COng b kern theo Quy& djnh nay thu tiic hành chInE di.rçic sira di,
bô sung trong linE virc van hóa thuc phm vi chtrc nàng quàn 1 cüa B Van
hoá, The thao và Du ljch.
Diêu 2. Quyt dnh nay có hiu 1irc thi hnh k tr ngày k ban hânh.
Thu tc hành chInE trong linE virc van hóa cap trung uo'ng Co s thu tçr 40,
49 ti diem A5 m11c A phân I và cap tinh có so thi'i t1r 24, 28 ti diem A4 mic A
phân II ban hnh kern theo Quyêt djnh so 4597/QD-BVHT1'DL ngày 27 tháng
12 nm 2016 cüa B tnr&ng B Van hoá, The thao và Du ljch ye vic cong bô
thi tyc hành chInE chuân hóa nàrn 2016 thuOc phm vi chirc nAng quánl cña
Bô Van hóa, The thao và Du 1ich hêt hiu lirc thi hành kê t1r ngày Quyet djnh
nay có hiêu 1uc thi hành.
Diu 3. Chánh Van phông B, Vii tru&ng Vii Pháp ch B, Ca quan, Thu
triiO'ng các Tng ciic, Cic, Vij và các dan vj có lien quan chju trách nhirn thi
hành Quyêt dj.nh nay.(
.T\bo'i

nlzân:

-NhuDiu3;
- Van phông ChInh phü (Ciic KSTTHC);
- Các co quan, don vj thuc B;
- Trung tam CNTT (dê däng tál);
- Các Sô VHTTDL, So VHTT;
- Liju: VT. NTBD. PTA.100.

BC) VAN HOA, TII THAO VA DV LICH

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

THU TIJC HANH CIIINII DIXQC SIA DOI, BO SUNG
TRONG LINH V1!C VAN HOA THIUQC PHAM VI CEI(JC NANG
QUAN L' C1JA BQ VAN HOA, mE m&o vA DU LTd
(Ban hành theo Quyê't djnh so' 1/'/J/QD-BVHTTDL ngày O thángl-/närn 2018
cia B tricâng B3 Van hoá, The thao và Du ljch/
P}L&N L DANI1MEJC THU TFçJC HANH CI[UNH
1. Danh mc thfl tic hành chinh dirqc sfra dôi, bô sung thuEc phim vi
chfrc nàng quãn I cña B Van hóa, The thao và Du Ijch
TT Shso'
TTHC

Tênthiituc
hành chInh

Ten VBQPPL
quy dnh ni dung sfra dii,
bô sung, thay the

Linh
we

A. Thu tiic hành chInh cap trung lro'ng
djnh
Cp giy phép t chirc Nghj
s
biêu diên ngh thu.t, 142/2018/ND-CP ngày
BVHVan
1
trInh din th?ii trang 09 tháng 10 nàm 2018
hóa
27895 1
cho các to chirc thuôc cüa ChInh phü süa dôi
Trung uang
mt so quy djnh ye
diêu kiên du tu kinh
Cap giây phép phê
doanh thuc phm vi
duyt ni dung bn ghi
quãn 1 nhà nuó'c cüa
7 BVH- am, ghi hinh ca müa B Van hóa, The thao Van
hóa
278982 nh.c, san khâu cho các
và Du ljch. Co hiu 1c
to ch(rc thuc Ca quan
thihànhkêtrngày 09
Trung ucmg
thang 10 nm 2018.
B. Thu tuc hành chInh cap tinh
dith
s
Nghj
C.p giy phép t chirc
142/201 8/ND-CP ngày
biêu diên ngh thut,
09 tháng 10 nãm 2018 Van
BVHtrmnh diên thai trang
1
cüa ChInh phü sira diôi hóa
278969
cho các to chirc thuôc
m,t so quy dnh ye
dja phuong
diêu kiên dâu tu kinh
Cap giy phép phê doanh thuOc phm vi
duyt ni dung bàn ghi quãn 1 nhà nuó'c cüa
B Van hóa, The thao Van
7 B\TH- am, ghi hmnh ca müa
278976 nhc, san khâu cho các và Du lich. Co hiêu luc hóa
to chiirc thuôc dia thihànhkêtrngày 09
thang 10 nm 2018.
phrnmg

Co' quan
thirc hin

Ciic Ngh
thuât biêu
din

Cuc Ngh
thuât biêu
diên

SVàn
hóa, Th
thao Va
Du 1ich1S
Vãnhóa và
The thao
S&Vàn
hóa, The
thao và
Du 1ichIS
Vànhóavà
The thao

PIIAN II.
NOT DUNG CV THE CUA TtNG T]EIIJ TVC HANH CH!NH
THUQC PHM VI CH(J'C NANG QUAN L CUA
BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LJCH
A. Thu tic hãnh chinh cp trung u'o'ng
I. Linh virc van hóa
1. Thu tiic cp giy phép t chfrc biêu diên ngh thut, trInh din thô'i trang
cho các to chfrc thuc Trung Iro'ng
* TrInh tir thuc hiên:
- Các M chirc thuc các tmng hQp sau g1ri 01 b h so trirc tip hoc qua
dumg biru din den Ciic Ngh thu.tbiêu diên:
+ Doanh nghip có däng k kinh doanh djch vii biu din ngh thut, trinh
dien thOi trang trong tmng hqp dircic B Van boa, The thao và Du ljch cho phép
mà'i to chirc, cá nhân nu&c ngoài vào Vit Nam biêu din ngh thut, trInh din thai
trang;
+ T chirc thuc cci quan Trung ucmg, gm:
Nhã hat; Doân ngh thu.t; Nlià Vn boa; Trung tam Van hóa, Th thao;
Nlhà hat, doàn ngh thut thuc 1rc lucmg vu trang;
Hi van h9c, ngh thut; Co' s& dào to vn hóa ngh thut;
Ca quan phát thanh, Ca quan tmyn hInh.
- Trong thai hn 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn h so, nu thy h SO'
chixa ctây dü theo quy dinE, ca quan cap giây phép phài cO van bn yeu câu to chüc,
Ca nhân bô sung ho so.
- Trong thai h?n 05 ngày lam vic, k tr ngày nEon dü h so hcrp 1, Ciic
Ngh th4t biêu diên to chirc thâm djnh ho so, ni dung chixang trInh va cap giy
phép to chirc biêu diên ngh thu.t, trinh diên thai trang. Truang hgp không cap
giây phép phâi trã 10'i bang van bàn và nêu rô 1 do.
- Di vai các chrnmg trmnh biu din ngh thut, trInh din thai trang phic vi
nhim Vi1 chInE trj, các ngày 1, lê hi, chuong trmnh có ban ye thu tiên và các
chuong trInh biêu diên vth milc dIch khác, khi dugc co quan quãn I nhà nrnc có
thâm quyên yêu câu duyt chuang trmnh, to chirc dê nghj cap phép phài to chüc d
Hi dông ngh thut duyt chuo'ng trInh triió'c khi biêu din.
* Cách tht'rc thuc Men:
Np trirc tip hoc g1ri qua duang bini din dn Ciic Ngh thut biu din.
* Thành phn, s lucmg h so:
- Thành phcn h scr. *
(1)01 dan d nghj cp giy phép t chirc biu din ngh thuat, trinh din thai
trang (Mâu so 01 Phii lic ban hành kern theo Nghj djnh 56 79/2012/ND-CP);
(2) 01 bàn ni dung chuo'ng trmnh, tác giâ, dao din, nguô'i biu din; danE
rnic b sun t.p và mâu phác thào thiêt ke dôi vó'i trinh diên thai trang;

(3) 01 bàn nhac hoc kch bàn di vói tác pMm d nghj cong din 1n dli
(dôi vó'i bàn nhc hoc kjch bàn sü diing tiêng nuó'c ngoài phài có bàn dch tiêng
Vit và chüng nhn cña cong ty dch thu.t);
(4) 01 bàn sao chirng thirc quyt djnh. cho phép t chirc, Ca nhân nTxcc ngoài,
Ca nhân là ngithi Vit Nam djnh ctx & nu&c ngoài vào Vit Nam biêu din nghê
thuât, trInh diên th&i trang (dôi v&i chucrng trInh có si.r tham gia cüa to chic, cá
nhân nithc ngoài, cá nhân là nguè'i Vit Nam dnh ctr & nuó'c ngoai);
(5) 01 bàn sao quyt dnh thành 1p hoc giy chüng nhn dàng k doanh
nghip (Doi trgng lan dâu thirc hin thu t11c hành chInh và dôi ttxçmg trong qua trinh
hot dng dä có hành vi vi phm quy djnh tai Diêu 6 Nghj djnh so 79/2012/ND-CP
np bàn sao Co chcrng thrc ho.c mang bàn gôc dê dôi chiêu).
- S luçxng h so: 01 (be).
* Thai h?n giãi quyt: 05 ngày lam vic k tr ngày nhn du h so hcrp 1.
* D& tuçTng thrc hin thu tiic hành chinh: T chirc.
* Co quan giâi quyt thu t1ic hànli chInh: Ciic Ngh thut biu din.
* Kk qua thirc hin thu tiic hành chinh: Giy phép.
* PhI, 1 phi:
-PhIthmdinh:
Müc thu phi thm dnh chuong trInh ngh thut biu din nhu sau:
S
TT

DI dài thôi gian cüa mt chuong
trInh (v& diên) biêu diên ngh thut

Mfrc thu phi
(dông/chucmg trinh, v& din)

1

Dn50phüt

1.500.000

2

Tr51dn100phüt

2.000.000

3

Thlold&i150phüt

3.000.000

4

Tir 151 dn200phüt

3.500.000

5

Tr201phüttr&1ên

5.000.000

Triiö'ng hçrp min phi
Min phi thm djnh chuong trInh ngh thut biu din di vói chucing trinh
phic v11 nhim viii chinh trj, dôi ngoi cap quôc gia.
Chuong trInh ph1ic vi nhim V11 chInh tr, di ngoi cp quc gia theo quy djnh
ti Thông tu so 288/2016iTT-BTC ngày 15 thán 11 nm 2016 cüa B tnr&ng B Tài
chInh quy dinh mirc thu, chê d thu, np, quàn 1 và si.r diing phI thâm dii± chi.rong
trinh ngh thut biêu din; phi thâm d.nh nOi dung chuong trinh trên bng, dTa, phn
mêm và trên v.t 1iu khác bao gôm: các hot dng biêu din ngh thu.t nhàn nim
ngày thiêt 1p quan h ngo.i giao vó'i các nu&c, k) nirn ngày quôc khánh các nuó'c ti
Vit Nam; to chirc nhân chuyên thãm cua 1nh do cap cao các rnrO'c den Vit Nam;
k nim ngày sinh nht cüa mt so 1nh tçi các nu&c ti Vit Nam hoc nhân k nim
sir kin d.c bit cüa nu&c ngoài ducc to chirc t?i Vit Nam.

- L phi: Không.
* Ten mâu dan, mu tty khai:
- Dan d nghj cp gi.y phép biu din ngh thu.t, trInh din thôi trang (Mu
so oi Phu luc ban hành kern theo Nghi djnh so 79/2012/ND-CP).
* Yêu cu, diu kin thirc hin thu t1ic hành chInE:
Truông hcp di ttxcrng là doanh nghip thi phài có däng k kinh doanh djch
vi biêu diên ngh thu.t, trinh diên thai trang.
* Can cir pháp l cüa thu tiic hành chInh:
-Nghj dnh s 79/2012/ND-CPngày 05 tháng 10 näm 2012 cüa Chinh phü quy
dinh ye biêu diên ngh thut, trmnh diên thi trang; thi ngtthi dçp và ngithi mâu; liru
hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hinh ca müa nhc, san khâu. Co hiu 1c tr ngày
01 thang 01 nàrn 2013;
-NghI djnh s 15/2016/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2016 cüa ChInE phü sira
dôi, bô sung mOt so diêu cüa Nghj dnh so 79/2012/ND-CP ngày 05 thong 10 näm
2012 cüa ChInh phñ quy djnh ye biêu diên ngh thut, trinh diên thô'i trang; thi
nguôi dp và ngtxô'i mâu; luu hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi Mnh ca müa nh.c,
san khau. Co hiu lirc tr ngày 01 tháng 5 nAm 2016;
- Thông tu s 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 nàm 2016 cüa B
trtxóng BO Van hóa, The thao và Du Uch quy dnh chi tiêt thi hnh mt so diêu cüa
Nghj.dn1i so 79/2012tND-CP ngày 05 tháng 10 nãm 2012 cüa ChInE phü quy djnh
ye biêu din ngh thut, trInh din thñ trang; thi ngui dçp và nguô'i mâu; luu hành,
kinh doanh bn ghi am, ghi hInh ca rnüa nh.c, san khâu Va Ng djnh so
15/2016/ND-CP ngày 15 thang 3 nãm 2016 cua ChInh phü sua dôi, bô sung mt so
diêu cüaNghj dinh so 79/2012/ND-CP. Co hiu lc t1rngày 15 tháng 5 näm 2016.
- Thông tr s 10/2016/TT-BVHTiL)L ngày 19 tháng 10 nàm 2016 süa di
mt sO diêu cüa Thông ti' so 01/2016/TT-BVHTfDL ngày 24 thong 3 11am 2016
cüa B tnr&ng B VAn hóa, The thao và Du ljch quy dnh chi tiêt thi hành môt so
diêu cüa Nghj djnh so 79/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 nAm 2012 cüa ChInh phü
quy djnh ye biêu diên ngh thut, trmnh din thô'i trang; thi ngithi dp và nguôi m.u;
hru hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hmnh ca müa nhc, san khâu và Nghj dnh s
15/2016/ND-CP ngày 15 tháng 3 nAm 2016 cua Chinh phü süa dôi, bô sung mt sO
diêu cüa Ng djnh so 79/2012/ND-CP. Co hiu lirc tr ngày 01 thng 01 11Am 2017.
- Thông tix s 288/2016i'TT-BTC ngày 15 tháng ii nAm 2016 cua B tmg
B Tài chinh quy djnh m1rc thu, chê d thu, np, quân 1 và sir dmg phi thâm dinh
chuang trmnh ngh thu.t bieu dien; phi thâm djnh ni dung chuo'ng trinh tren bang,
dia, phân mêm và trên 4t 1iu khác. Co hiu lc tr ngày 01 tháng 01 nAm 2017.
-Nghj d.inh so 142/2018/ND-CT ngày 09 tháng 10 nám 2018 cza ChInhphi
tha dOi in5t sO quy djnh ye diêu kin dâu tit kinh doanh thuc phcim vi quán ij
nhà rnthc cia Bç5 Van hóa, The thao và Du if ch. Có hiu ic thi hành kê tit ngày 09
tháng 10 nám 2018. *
* Phn in nghiêng là ni dung thc tha dO'i, bá sungq/

Mu s 01
TEN cci QUAN, TO CH1C CONG HOA xA HQI CITIJ NGIJIA YIT NAM
D NGHT CAP GIAY PHEP
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc
ngày......tháng.......náin .......

DQNDENGHJ
Cap giây phép biêu diên ngh thut, trInh diên thbi trang
Kinh gui: Ciic Ngh thut biu din, B Van hóa, Th thao Va Du ljch
d ngh Cc Ngh thu.t biu din c.p gi.y phép biu
Nliã hat (Dan v)
diên ngh thuât, trInh din thai trang:
1. Ten chuang trinlr
2. Ni dung chiicrng trInir
3. Thai h.rcmg chuang trinh (s phüt)
4. Nguñ chu trách nhim chucmg trInir
5. Thci gian: Tir ngày... tháng... nàm.....dn ngày... tháng ... nàm
6.fiadim
7. Chiing tôi xin cam kt:
- Thrc hin dung các quy djnh tai Ngh djnh s 79/2012/ND-CP ngày 05
thong 10 nàm 2012 cüa ChInh phü quy djnh ye biêu diên ngh thu.t, trInh diên thai
trang; thi nguèi dçp và ngithi mâu; imi hnh, kinh doanh bn ghi am, ghi hInh ca
müa nhc, sn khâu.
- Chju trách nhim v mci vi phm pháp 1ut ye quyên tác giã Va quyên lien
quail.
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thirc cüa ni dung h sa d ngh
cap giây phép./.
Noi n/ian:
- Nhii trén;
-Luii:Vänthu

NGTfI BI DIN TIIEO PHAP LUT CUA
C QUAN, TO CII(J'C BE NGH! CAP GIAY
dóng dáii, ghi rö hQ ten,)
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2. Thu tiic cp giy phép phê duyt ni dung ban ghi am, ghi hInh ca müa
nhc, san khâu cho các to chfrc thuc co' quan Trung u'o'ng
* Trmnh tu thtrc hiên:
- T chirc thuc co' quan Trung ucing mun luu hành hoc nli4p kh.0 bàn ghi
am, ghi hInh có ni dung ca mua nhc, san khâu gui 01 b ho so dê nghj cap giy
phép phê duyt ni dung bang cách trtrc tiêp hoc qua duô'ng bun din den Ciic
Ngh thut biêu diên.
- Trongthi h 05 ngày lam vic k tr ngày nhin dü ho so hcrp 1, Ciic Ngh
thuãt biêu then thâm dmh ho so, nôi dung ban ghi am, ghi hrnh ca mua nhac, san
khâu và cap giây phép phê duyt ni dung. Trithng hçip can gia han thai han thm
djnh, cap phép cüng không qua 07 ngày lm vic. Trirô'ng hgp không cap giây phép
phâi trà Ri bng van bàn và nêu rô 1 do.
* Cách thüc thuc hiên:
Np trirc tip hoc glri qua dumg bun din dn Ciic Ngh thut biu din.
* Thành phn, s luqng hi so:
- Thànhphã'n h so. *
(1) 01 dan d nghj cp giy phép phé duyt ni dung (Mu s 06 Phii 111c ban
hành kern theo Nghi djnh so 79/2012/ND-CP);
(2) 01 danh milc tác giã, tác phm, ngithi biu din;
(3) 01 bàn nhac và 1ô'i hoc kch bàn van h9c (d& vâi tác ph.m nixc ngoài
phài có bàn djch tiêng Vit có chirng nhn cña cOng ty djch thu.t);
(4) 01 bàn ghi am, ghi Mnh có ni dung ca müa nhac, san kh.u;
(5) 01 bàn sao ching thirc quyt djnh pM bi&i tác phm và quyt djnh cho
ngithi Vit Nam djnh Cu ti rnrâc ngoài tham gia biêu diên ngh thu.t (nêu trong
chucmg trInh có sir ding tác phâm sang tác trithc 11am 1975, tác phâm do nguôi
Vit Nam dj.nh cu & nu&c ngoài sang tác và ngh sT là nguôi Vit Nam djrth Cu
nuó'c ngoài tham gia bieu din);
(6) 01 mu thMt k vO bàn ghi am, ghi hmnh;
(7) 01 bàn sao quyt djnh thành 1p hoc giy chüng nhn dàng k doanh
nghiêp (f)ôi tircmg 1n tn thire hên thu tiic hnh chinh Va do tuang frong qua
trinh hoat dng dã có hành vi vi pham quy djnh tai Diu 6 Nghj djnh s
79/2012/ND-CP np bàn sao Co chtrng thc hoc mang bàn gôc dê dOi chiêu).
- S luçmg ht so: 01 (be).
* Th&i han giài quyêt:
- 05ngày1àmvickhrngàynhndüM sohcrpl.
- 07 ngày trong tnr&ng hcrp cn gia han thOi han thm dlnh.
* DOi tuçmg thrc hin thu tiic hành chInh: T chuc.
* Co quan giâi quyk thu tiic hành chInh: Ciic Ngh thu.t biu din.

* Kt qua thirc hin thu tiic hành chinE: Gi.y phép.
* PhI, 1phI:
- PhI th.m dinE:
Mc thu phi thrn djnh ni dung chuong trmnh trên bang, dTa, phân mm và
trên vat lieu khác nhii sau:
a) Chuang trmnh ca müa nhc, san khâu ghi trên bang dTa:
- D6i vOi bàn ghi am: 200.000 dng!1 block thir nh.t cong (+) mirc phi tang
them là 150.000 dông cho môi block tiêp theo (Met block có d dài thii gian là 15
- Di vó'i bàn ghi hnih: 300.000 dng/1 block thu nEAt cong (+) m1rc phi tang
them là 200.000 dong cho môi block tiêp theo (MOt block có d dài thii gian là 15
phüt).
b) Chuong trInh ghi trên dia nén, cüng, phn mm và các v.t lieu khác:
-Divribânghiâm:
+ Ghi duói ho.c bang 50 bài hat, bàn nhac: 2.000.000 dng!chucmg trInh;
+ Ghi trên 50 bài hat, bàn nhc: 2.000.000 dng!chuong trInh cing (+) müc
phi tang them là 50.000 dông/bài hat, bàn nh.c. Tong mirc phi không qua
7.000.000 dông/chuo'ng trinh.
-Divo'ibànghihInh:
+ Ghi du&i ho.c bkg 50 bài hat, bàn nh.c: 2.500.000 dng/chucmg trinh;
+ Ghi trên 50 bài hat, bàn nhc: 2.500.000 dng/chuo'ng trmnh cong (+) müc
phi tang them là 75.000 dông/bài hat, bàn nhac. Tong mirc phi không qua
9.000.000 dông!chucmg trinh.
-LpM:Không.
* Ten mu dan, mu to' khai:
Dcm d nghj cp giy phép phê duyt ni dung bàn ghi am, ghi hinh ca müa
nhc, san kh.0 (Mu so 06 Phçt liic ban hành kern theo Nghj djnh so 79/2012/NDCP).
* Yêu c.u, diu kin thçrc hin thñ tic hành chinh:
T chirc, cá nhân luu hành ho.c nh.p khu bàn ghi am, ghi hInh có ni dung
ca müa nhac, san khâu phài là to chirc có chirc näng san xuât, kinh doanh, nhp
khâu các san phãm ghi am, ghi hlnh theo quy djnh cüa pháp 1ut.
* Can cu pháp l cüa thñ tiic hành chinh:
- Nghj djnh s 79/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 nm 2012 cüa ChInh phü quy
djnh v biu din ngh thut, trInh din tho'i trang; thi nguo'i dçp và nguo'i mu; lini
hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hInh ca müa nhac, san khâu. Co hiu 1irc tr ngày
01 tháng 01 nàm 2013;
6

Nghj djnh s 15/2016/ND-CP ngày 15 tháng 3 nãm 2016 cüa ChInE phü süa
diôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj dnh so 79/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 näm
2012 cüa ChInE phü quy djnh ye biêu diên ngh thut, trInh din thôi trang; thi
nguô'i dp và nguñ mâu; liru hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hInh ca müa nhc,
san khâu. Co hiu içrc tü ngày 01 tháng 5 nàm 2016;
-

Thông tu s 01/2016/TT-BVHTIi)L ngày 24 tháng 3 näm 2016 cüa B
tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy dnh chi tiêt thi hành mt sâ diu cüa
Nghj dnh so 79/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 näm 2012 cüa ChInE phñ quy djnh
ye biêu diên ngh thu.t, trInh diên thai trang; thi ngui dçp và ngui mu; liiu
hành, kinli doanh bàn ghi am, ghi hInh ca müa nh.c, san kh.0 và Nghj djnh sé
15/2016/ND-CP ngày 15 tháng 3 nàm 2016 cüa Chinh phü sira di, b sung mt s
diêu ci:'ia Nghj dnh sO 79/2012tND-CP. Co hiu 1rc t'~ ngày 15 tháng 5 11am 2016.
-

-Thông tu s 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 nm 2016 süa dôi
mt sO diêu cüa Thông tIT so 01/201 6/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 näm 2016
cüa B trithng BO Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt thi hãnh mt s
diêu cña Nghj dnh so 79/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 näm 2012 cüa ChInh phü
quy djnh ye biêu diên ngh thu.t, trinh din thèi trang; thi nguäi dçp và nguthi mu;
hru hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hinh ca miia nhc, san khâu và Ng djnh sO
15/2016tND-CP ngày 15 tháng 3 nàm 2016 cUa Chinh phü sCra dôi, bô sung mt s
dieu cüa Nghj dn1i so 79/2012/ND-CP. Co hiu lirc tCr ngày 01 tháng 01 nãm 2017.
Thông tLr s 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 näm 2016 cüa Btru&ng
B Tài chinh quy dnh mtrc thu, chê & thu, np, quàn 1 và sü ding phi. thâm djnh
chucrng trInh ngh thu.t biêu din; phi thãm djnh ni dung chuang trinh trén bang,
dTa, phân mêm Va trên yât 1iu khác. Co hiu lirc tr ngày 01 tháng 01 11am 2017.
-Nghj djnh so' 142/2018/ND-CTP ngày 09 tháng 10 nám 2018 cza ChInhphi
tha dOi mç5t so quy djnh ye diêu kin dáu tie kinh doanh thu5c phgm vi quán 1)5
nhà nzthc cza Bó Van hOa, The thao và Du ljch. 26 hiu 4cc thi hành kê tIc ngày 09
tháng 10 nám 2018. *
* Phán in nghiéng là ni dung thectc tha dOi, hO sung.
-
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TEN CO QUAN, TO C11C
DE NGHI CAP GLkY PHEP
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ngày......tháng.......närn .......
DON

nE NGH!

Cp giy phép phê duyt ni dung ban ghi am,
ghi hlnh ca mña nhc, san khâu
-KInh gi:ri: Ciic Ngh thu.t biu'din, B Van hóa, Th thao và Du ljch
duçic thành 1p ngày.....tháng .. . .nàm ... theo gi.y phép
Dan vj
so ... cüa B Kê hoach vã Dãu tu (S& Kê hoach và Dâu hr tinh, thành phô ...) cap,
có chüc nàng san xuât, luu hnh và nhp khâu ban ghi am, ghi hinh ca müa nh.c,
san khâu.
Thirc hin k ho.ch cña dan vj, chi'ing tOi d nghj Ciic Ngh thut biu din
thâm dlnh và phê duyt ni dung chuoiig trInh duó'i day:
1.Ten chirang trmnh
2. Thai luqng chucing trInh (so phüt)
3. Nguai chiu trách nhim chrrang trnh
4. Chiing tOi xin cam kt:
- Thirc hin dung các quy d.nh ti Nghj dlnh s 79/20121ND-CP ngày 05
tháng 10 näm 2012 cla ChInh phü quy dnh ye biêu diên ngh thu.t, trmnh diên thai
trang; thi nguô'i dp và ngithi m.u; luru hành, kinh doanh bn ghi am, ghi hinh ca
müa nh.c, san khâu.
- Chju trách nhim v mçi vi phm pháp 1ut ye quyên tác giá Va quyên lien
quan.
- Chju trách nEim v tInh chInh xác, trung thc cüa ni dung h sa d nghi
cap giây phép.!.
No'i n/ian:

- Nhii trên;
- Luu: Van thir.

NGIXI DI DIN THEO PHiP LU4T CUA
CO QUAN, TO C1111'C BE NGH CAP G14,Y PHEP
('Ky, dóng dâu, ghi rö hQ ten)

B. Thu tuc hành chInh cp tinh
1. Cp giy phép to chfrc biêu diên ngh thut, trInh din thri trang cho
các to chfrc thuEc dla phu'o'ng
* Trinh tLr thuc hiên:
- To chüc duó'i day thuc dja phuong dé nghj cp giy phép t chcrc biu din
ngh thut, trIinh diên thii trang gi'ri 01 b ho scr trirc tiêp hoc qua dumg buu din
den Sä Van hóa, The thao và Du lich hoc S Vn hóa và The thao.
+ Nlhà hat; Doàn ngh thut; Nba Van hóa; Trung tam Van hóa; Th thao;
± Doanh nghip có ding k kinh doanh çIch vii biu din ngh thi4t, trInh
diên thai trang;
+ Hôi van h9c, ngh th4t; co s& dào tao van hóa ngh thut;
+ Co quan phát thanh, co quan truyn hinh.
- Trong thèi han 03 ngày lam vic, k tix ngày nhn h so, nu thy h so chua
day dütheo quy djnh, ca quan cap giây phép phài có van bàn yêu câu to chirc, cá
nhân bô sung ho so.
- Trong thai han 05 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü ho so hgp 1, S& Van
hóa, The thao và Du 1ch hoc S& Van hóa và The thao to chüc thm dnh ho so,
cap giây phép to chcrc biêu diên ngh thut, trmnh diên thi trang. Truô'ng hçrp
k]aOng cap giây phép phài trà Ru bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Di vó'i các chucung trinh biu din ngh thuât, trInh din thñ trang phçtc v
nhim vi chInE trj, các ngày ie, lê hi, chucing trInh cO ban ye thu tiên và cá
chucrng trinh biêu diên vth mic dIch khác, khi duçuc Ca quan quàn 1 nhà nuó'c có
thâm quyên yêu câu duyt chuong trIrth, to chCrc dé nghj cap phép phái to chirc dé
Hi dông ngh thu.t duyt chucung trmnh tnróc khi biêu diên.
* Cách thüc thuc hiên:
Np trirc tip ho.c giri qua dumg bini din dn S Van boa, Th thao và Du
lich hoäc S& Van hóa và The thao.
* Thành phn, s luqng h so:
- Thànhphdn hc so: *
(1) 01 dan d nghj cp gM.y phép t chi.rc biu din ngh thut, trinh din thôi
trang (Mâu so oi Phçl liic ban hành kern theo Nghj djnh so 79/2012/ND-CP);
(2) 01 bàn ni dung chuong trInh, tác giâ, dao din, ngui biu din; danh m1c
b suu tp và mâu phác thào thiêt kê dôi vi trinh diên thOi trang;
(3) 01 bàn nhac hoc kjch bàn dôi vó'i tác phm d nghj cong din lan dâu (dôi
vó'i bàn nhac hoc kjch bàn 5ir di.ing tiêng nithc ngoài phài cO bàn dch tiêng Vit và
ching nE..n cüa cOng ty djch thut);
(4) 01 bàn sao chiirng thrc quyt djnh cho phép t chute, cá nhân nudrc ngoài,
cá nhân là nguOi Vit Nam djnh cu & nudrc ngoài vào Vit Nam biêu diên ngh
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thuât, trInh din thô'i trang (di vó'i chuo'ng trmnh có sir tham gia cüa t cht'rc, Ca
nhân nirc ngoài, cá nhân là nguôi Vit Nam djnh cu & nuc ngoài);
(5) 01 ban sao quyt djnh thanh l.p hoc giây chung nhn dàng k doanh
nghip (Doi txçing lan dâu thirc hin thñ tiic banE chInE và dôi trng trong qua trinh
ho.t dng dã ccP hành vi vi phm quy djnh ti Diêu 6 Ngh dnh so 79/2012/ND-CP
np bàn sao Co chrng thirc ho.c mang bàn gôc dê dôi chiêu).
- Shx9'nghsa: 01 (be).
* Th&i hn giài quy&: 05 ngày lam vic kê tr ngày nhn dü h sa hcTp l.
DMtugng thirchin thu tiic hành chInE: To chiirc.
* Ca quan giài quyêt thñ t1.ic hành chInE: SO' Van hóa, Th thao và Du ljchlSä
Van hóa và The thao.
* Kt qua th1rc hin thu tiic hành chinE: Giy phép.
* PhI, 1 phI:
- Phi th.m dnh:
MtrC thu phI thm djnh chuang trmnh ngh thu.t biu din nhu sau:
S
TT

dài thô'i gian cüa mt chuang
trInh (vO' din) biêu din ngh thut

Mfrc thu phi
(dng/chuang trmnh, vO' din)

1

Dn50phüt

1.500.000

2

Tr51dn100phüt

2.000.000

3

lIrl0ldênl50phüt

3.000.000

4

Tr 151 d&i200phüt

3.500.000

5.000.000
Tr201phüttr&1ên
Trtrèng hçirp min phi
Min phI thrn djnh chuang trinEngh thut biu din di vO'i chuang trInh
phic vii nhim vii chInh trj, dOi ngo.i cap quôc gia.
Chuang trInh phiic vii nhim vi chInE trj, di ngo.i cp quc gia theo quy
djnE ti Thông tu so 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 näm 2016 cüa B truO'ng
B Tài chInh quy dnh miTrc thu, chê d thu, np, quail 1 và sir diing phi th.m djnh
chuang trinh ngh thuat biêu diên; phi thm djnh ni dung chuang trInh trên bang,
dTa, phân mêm và trên v.t 1iu khác bao gôm: cac hoat dng biêu diên ngh thuât
nEân k' nim ngày thiêt l.p quan h ngoi giao vO'i các nuO'c, kS' nim ngày quôc
kEánh các nuO'c ti Vit Narn; to chirc nhan chuyên thärn cüa lanE do cap cao các
nuó'c den Vit Nam; kr nim ngày sinE nh.t cña rnt so lanE tçi các nuO'c ti Vit
Nam hoc nEân ki nim sir kin dc bit cüa nuO'c ngoài du'c to chirc tai Vit
Nam.
- L phi: KhOng
* Ten mâu dan, mâu tO' khai:
5
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- Dan d nghj c.p gi.y phép biu din ngh thu.t, trInh din thai trang (Mu
so 01 Phii liic ban hành kern theo Nghj djnh so 79/2012/ND-CP).
* Yêu cu, diu kiên thçrc hiên thu tiic hành chInh:
Tnthng hçip i tuçmg là doanh nghip thI phái có ding k kinla doanh djch vii
biêu diên ngh thut, trinh din thi trang.
* Can cü pháp 1 cüa thu tçic hàrth chinh:
- Nghj djnh s 79/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 nm 2012 cüa Chinh phü quy
djnh ye biêu diên ngh thu.t, trmnh diên thi trang; thi ngizäi dçp và ngi1i rnu; hru
hanh, krnh doanh ban glu am, ghi hnih ca rnua nhac, san khâu Co hiêu luc lit ngay
01 tháng 01 nm 2013;
-Nghj djnh s 15/2016/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2016 cüa ChInh phü sira
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghi. djnh so 79/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 nãm
2012 cüa ChInh phü quy djnh ye biêu diên ngh thut, trinh din thi trang; thi
nguñ dçp và nguô'i rnâu; imi hành, kinh doarih bàn ghi am, ghi hInh ca müa nhc,
san khâu. Co hiu lirc hr ngày 01 tháng 05 nArn 2016;
- Thông tu s 01/2016/TT-BVHTIIJL ngày 24 tháng 3 nàrn 2016 cüa B
tri.rô'ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy dnh chi tiêt thi hành mOt so diêu cüa
Nghj dnh so 79/20121ND-CP ngày 05 tháng 10 näm 2012 cüa Chinh phü quy dj.nh
ye biêu diên ngh thut, trInh din thà'i trang; thi nguè'i dp và ngui mâu; itru
hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hInh ca rn'tita nh.c, san khau và Nghj djnh s
15/2016/ND-CF ngày 15 tháng 3 nãm 2016 ciXa ChInh phü siXa dôi, bô sung mt so
diêu cüa Ngh dnh so 79/2012/ND-CP. Co hiu lirc hit ngày 15 thàng 5 närn 2016.
- Thông lit s 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 11am 2016 sàa di
mQt so diêu cüa Thông tii so 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 nm 2016
cüa B tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt thi hnh mt so
diêu cüa Nghj dj.nh sO 79/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 näm 2012 cüa ChInh phü
quy djnh ye biêu diên ngh thut, trmnh diên thè'i trang; thi ngui dçp và ngui mâu;
luu hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hInh ca miia nhc, san khâu và Nghj. dnh so
15/2O16tND-CP ngày 15 tháng 3 nàm 2016 ca Chmnh phü süa dOi, bô sung mt so
diêu cüa Ngh djnh so 79/2012/ND-CP. Co hiu içrc hr ngày 01 tháng 01 nàm 2017.
- Thông lit s 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 nàm 2016 cüa B trtr&ng
B Tài chInh quy djnh mc thu, chê d thu, np, quãn 1 và si dirng phi tham djnh
chuo'ng trInh ngh thut bieu dien; phi tham dnh ni dung chirang trIrth trên bng,
dTa, phân mêm yà trén 4t 1iu khác. Co hiu 1rc hr ngày 01 tháng 01 nàm 2017.
-Nglij djnh so' 142/2018/ND-cP ngày 09 tháng 10 náin 2018 cia ChInhphi
sz'ta dOi mt sO quy dinh ye diéu kin dáu tic kinl'z doanh thuc phqrnvi quán l)
nhà nithc cia Bô Van hóa, The thao và Du ljch. ó hiu 4cc thi hành ice tz ngày 09
tháng. 10 nám 2018. *
* Phd'n in nghiêng là ni dung ducic tha dOi, bo sung.4"
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TEN CQ QUAN, TO CH1C
DI NGH CAP GLkY PHEP

Mu s 01
CONG HOA xA 1101 CHU NGHIIA V[T NAM

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

ngày......tháng.......nàin .......

DUN BE NGH!
Cp giy phép biu din ngh thut, trinh din thôi trang
Kmnhgiri: So' Van hóa, Th thao và Du ljch (hoc So' Van hóa Va Th thao)
tinh/thành phô.
d nghj So' Van hóa, Th thao Va Du ljch (hoc So'
Nlhà hat (Dan vj)
Van hóa và The thao) cap giây phép biêu diên ngh thu.t, trinh diên tho'i trang:
1.Ten chiiang trinlr
2. Ni dung chucing trInlr
3. Tho'i luçmg chixong trinh (s phüt)
4. Ngixo'i chju trách nhim chuang trmnh
5. Tho'i gian: Tr ngày... thng... nàm.....dn ngày... tháng ... nàm
6. Dia dim
7. Chüng tôi xin cam
- Thçrc hin dung các quy djnh t.i Nghj djnh s 79/2012/ND-CP ngày 05
tháng 10 nàm 2012 cüa ChInh phü quy djnh ye biêu diên ngh thu4t, trInh diên thOi
trang; thi nguo'i dp và nguo'i mu; luu hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hmnia ca
müa nhc, san khâu.
- Chju trách nhim v mçi vi phm pháp 1ut ye quyên tác giã Va quyên lien
quail.
- Chju trách nhim v tInE chInh xác, trung thirc cüa ni dung h sa d nghi
cap giây phép./.
No'i n/i in:
- Nhu trén;
-Liru:Vänthu

NGU'eil BI DIJN THEO PHAP LUT CUA
CU QUAN, TO CHXJC BE NGHT CAP GIAY PHEP
(Ky, dóng dãu, ghi rö hQ ten)
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28. Thu tic cp giy phép phê duyt ni dung ban ghi am, ghi hmnh ca
müa nhic, san khãu cho các to chfrc thuc djà phu'cmg
* TrInh hr thuc hiên:
- T chirc thuQc ca quan da phucmg mun liru hành hoc nhp khu bàn ghi
am, ghi hInh có ni dung ca müa nhac,
khâu gui 01 b ho so dê nghj cap giy
phép phê duyt ni dung bang cách trirc tiêp hoc qua duô'ng bun din den So' Van
boa, The thao và Du ljch hoc So' Van boa và The thao.
san

- Trong tho'i han 05 ngày lam vic ke t1r ngày nhn dü h so hp l, So' Van
hoa, The thao va Du hch hoãc So Van boa va The thao to chuc thâm dmh ho so, noi
dung bàn ghi am, ghi hInh ca müa nhac, san khâu và cap giây phép phê duyt ni
dung. Trirèng hçp can gia han tho'i ban thâm djnh, cap phép cfing không qua 07
ngày lam vic. Tnro'ng hqp không cap giây phép phài trà lài bang van ban và nêu
rö l do.
* Cách thrc thuc hiên:
Np trirc tip hoc gi:ri qua duo'ng bu:u din dn So' Van hóa, Th thao và Du
lich hoàc So' Van hóa và The thao.
* Thành phn, s lucmg h so:
- Thànhphá'n ho' scr. *
(1) 01 dm d ngh cp gMy phép phê duyt ni dung (Mu s 06 Ph 1iic ban
hành kern theo Nghj djnh so 79/20 12/ND-CP);
(2) 01 danh m11c tác già, tác phm, nguo'i biu din;
hoc kjch bàn van h9c (déd vo'i tác phm rnróc ngoài
(3) 01 bàn nhac và
phài có bàn djch tiêng Vit cO chirng nhn cüa cOng ty djch th4t);
lo'i

(4) 01 bàn ghi am, ghi hInh có ni dung ca müa nhac, san khu;
(5) 01 bàn sao chirng thrc quyt djnh pM bin tác phm và quyt djnh cho
ngi.thi Vit Narn djnh cu o' nuóc ngoài tham gia biêu diên ngh thut (nêu hong
chuong trmnh có sr dçing tác phârn sang tác tnrâc nãm 1975, tác phâm do nguOi
Vit Nam dnh cu o' nuo'c ngoài sang tác và ngh sT là nguo'i Vit Nam dnh cu
nuâc ngoài tham gia biêu diên);
(6) 01 mu thit k vO bàn ghi am, ghi hlnh;
(7) 01 bàn sao quyt djnh tbành 1p hoc giy ching nhn dang k doanh
nghip (DOi tucing lan dâu thirc hin thu ti1c hành chInh và dôi tu9'ng trong qua
trInh hoat dng dã có hành vi vi phrn quy djI± tai Diêu 6 Ngh djnh so
79/2012/ND-CP np bàn sao có chirng thc hoc mang bàn gôc dê dôi chiêu).
- S hrcrng M so: 01 (be).
* Tho'i han giài quyêt:
- 05 ngày lam vic k t1r ngày nhn dü M so hçrp 1.
- 07 ngày lam vic k tr ngày nhn dü ho so hqp l trong tnro'ng h9p can gia
han thè'i han thârn djnh, cap phép

* ThM ttxçing thirc hin thu tic hành chInli: T chCrc.
* Ca quan Giãi quyt thñ tyc hnh chInh: S& Van hóa, Th thao và Du
lich/S& Van hóa và The thao.
* Kt qua thtrc hin thi:i t1ic hânh chInh: Giy phép.
* Phi, l phi:
- PhI thm dinh:
Mirc thu phi th.m djnh ni dung chuo'ng trInh trên bang, dia, phn mm và
trên vat lieu khác nhu sau:
a) Chuong trInh ca müa rthc, san khâu ghi trên bang dia:
- Di vi bàn ghi am: 200.000 dng/l block thr nh.t cong (+) mtrc phi tang
them là 150.000 dông cho mi block tiêp theo (Met block có d dài thai gian là 15
phüt).
- Di vth ban ghi hlnh: 3 00.000 dng/1 block thu nh.t cong (+) müc phi tang
them là 200.000 dông cho môi block tiêp theo (Met block có d dài thai gian là 15
phüt).
b) Chucing trmnh ghi trên dTa nén, c1mg, phn mm và các v.t lieu khác:
-Divcibanghiam:
+ Ghi duri ho.c bng 50 bài hat, bàn nhac: 2.000.000 dng/chucrng trinh;
+ Ghi trên 50 bài hat, bàn nhc: 2.000.000 dng!chuo'ng trInh cong (+) mirc
phi tang them là 50.000 dông/bài hat, bàn nhc. Tong müc phi không qua
7.000.000 dông!chuang trmnh.
-Dédvibanghihlnh:
+ Ghi dithi hoc bng 50 bài hat, bàn nhc: 2.500.000 dng/chucmg trinh;
+ Ghi trên 50 bài hat, bàn nhc: 2.500.000 dng!chucrng trmnh cong (+) mt'rc
phi tang them là 75.000 dônglbài hat, bàn n1c. Tong mirc phi không qua
9.000.000 dng/chucmg trInh.
-LphI:Không
* Ten mu dan, mu ti khai:
Dan d nghi cp giây phép phê duyt ni dung bàn ghi am, ghi hhih ca mia
nhac, san khu (M.0 so 06 Phii hic ban hành kern theo Ngh djnh so 79/2012/NDCP).
* Yêu CL diu kiên thrc hin thu tiic hành chInh:
T chic, cá nhân luu hành hoc nh.p khAu bàn ghi am, ghi hInh có ni dung
ca müa nhac, san khâu phái là to chuc có chic näng san xuât, kinh doaith, nhp
khâu các san phâm ghi am, ghi hInh theo quy djnh cüa pháp lu.t.
* Can c1r pháp l ciia thu tic banE chInh:
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- Ngh nh s 79/2012/ND-CP ngày 05 thong 10 näm 2012 cüa ChIrili phü quy
nh ye biêu diên nghê thut, trinh diên thà'i trang; thi ngithi dp và ngithi mu; luu
hânh, kinh doanh bàn ghi am, ghi hInh ca mña nhc, san khâu. Co hiu hrc tr ngày
01 tháng 01 nm 2013;
- Nghj dnh s 1 5/2016iD-CP ngày 15 tháng 3 nãm 2016 cüa ChInh phü si:ra
dôi, bô sung mt so diêu cña Nghj djnh so 79/2012iD-CP ngây 05 tháng 10 näm
2012 cüa ChInh phü quy djnh ye biêu diên ngh thut, trInh din thi trang; thi
ngui dçp và ngui mâu; luu hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hInh ca müa nhac,
san khâu. Co hiu lirc tir ngày 01 tháng 5 näm 2016;
- Thông tu s 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 näm 2016 cüa B
trirO'ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt thi hành mt s diu cña
Nghj djnh so 79/20121ND-CP ngày 05 tháng 10 nàm 2012 cüa Chinh phü quy djnh
ye biêu diên ngh thut, trmnh diên thai trang; thi ngui dçp và nguèi mu; liru
hành, kinh doanh bàn gbi am, ghi hInh ca müa nh.c, san khâu và Nghi dnh s
15/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2016 cña ChInh phü sfra doi, bô sung mt s
diêu cüa Nghj dnh so 79/2012/ND-CP. Co hiu lçrc tir ngày 15 thng 5 nni. 2016.
-Thông tis s 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 nàm 2016 51ra di
mt so diêu cüa Thông tu so 01/2016/TT-BV}ITTDL ngày 24 tháng 3 nàm 2016
cña B tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt thi hnh mt sO
diêu cüa Nghj djnh so 79/20121ND-CP ngày 05 tháng 10 nàm 2012 cüa Chinh phü
quy djnh ye biêu diên ngh thut, trInh diên thi trang; thi ngiièi dçp và ngui mâu;
hni hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hinh ca müa nhac, san khâu vàNghi. djnh sO
15/2016/ND-CP ngày 15 tháng 3 nni 2016 cüa Chinh phü süa dôi, bô sung mt so
diêu cüa Nghj djnh so 79/2012/ND-CP. Co hiu 1c hr ngày 01 tháng 01 nàm 2017.
- Thông tu s' 288/201 6/TT-BTC ngày 15 thang 11 nm 2016 cüa B truOng
BO Tài chInh quy djnh m(rc thu, che d thu, np, quân 1 yà sCr dçing phi thâm djnh
chuang trInh ngh thut biêu din; phi thâm djnh ni dung chuang trinh trên bng,
dTa, phân mem và trên 4t 1iu khác. Co hiu 1c hr ngày 01 tháng 01 nàm 2017.
-Nghj djnh so' 142/2018/ND-C? ngày 09tháng 10 näm 2018 cza C7'zInhphz
sica dOi mt sO quy djnh ye diêu kin ddu tu' kinh doanh thuc phctm vi quán l
nhà nzthc cia B3 Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu 4cc thi hành kê tIc ngày 09
tha'ng 10 nàm 2018. *
* Phd'n in nghiêng là ni dung du'crc sfta dOi, bO sung.
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Mu so 06
TEN CO QUAN, TO CITC CQNG HOA xA HQI C'ffO NGHIA VIT NAM
D NGHJ CAP GLkY PHEP
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
, ngày......tháng.......nàrn .......

DN BE NGRI
Cp giây pliép phê duyt ni dung bàn ghi am,
ghi hInh ca müa nhc, san khâu
KInh gfri: S Van hóa, Th thao và Du 1c.h (hoc S& Van hóa và Th thao)
tinhlthành phô.
duçic thanh 1p ngày.....tháng .. . .näm ... theo giây phép
Dan vi
so ... cüa Bô Kê hoach và Dâu tu (S Kê hoach và Dâu tu tinh, thành phô ...) cap,
có chirc nãng san xuât, luu hành và nhp khâu bàn ghi am, ghi hInh ca müa nh?c,
san khâu.
Thirc hiên k hoch cia dcnn vj, chiing tôi dê nghj S& Van hóa, Th thao và
Du ljch hoc Si Van hóa và The thao thâm dnh và phê duyt nOi dung chi.rang
trIrih dithi day:
1.Ten chucrng trInlr
2. Thai lucing chixung trmnh (s phuit)
3. Nguii chju trách nhim chuang tr1nh
4. Chüng tôi xiii cam

6 V

- Thirc hin d(ing các quy djnh tai Nghj djnh so 79/2012/ND-CP ngày 05/,;t,
tháng 10 nàm 2012 cüa Chmnh phü quy djnh ye biêu diên ngh thu.t, trnh diên thôj(/
trang; thi ngui dçp và ng11i mu; hni hành, kinh doanh bàn ghi am, ghi hInh
müa nhac, san khâu.

cI

- Chiu trách nhim v mçñ vi pham pháp 1ut v quyn tác già và quyn lien
quan.
- Chu trách nhim v tIrih chInh xác, trung thrc cüa ni dung h so d ngh
cap giây phép./.
No'i nhin:
- Nhix trên;
- Li.ru: Van thi.r.

NGIJ'OI DI DIN T}IIEO PIIAP LUT CUA
CO QUAN, TO CIIEJ'C DE NGHT CAP GIAY PHEP
(Ky, dóng dd'u, ghi rö hQ
ten)
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