
UBND TINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 
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Dc Ip - Tii do - Hinh phñc 

So: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 5 nám 2020 

BAO CÁO vA DANH GIA 
TInh hInh thrc hin Quyt dlnh so 14/2015/QD-TTg 

cüa ThU tu'óng ChInh phU 

Can cü Van bàn so 158/NTBD-VP ngày 06/6/2020 cüa Cçic Ngh thut 
biêu diên ye vic báo cáo và dánh giá tlnh hInh thy'c hin Quye't djnh so' 
14/2015/QD-TTg cza Thi ttró'ng ChInh phz ban hành Quyêt d'/nh phy cap ru dài 
nghê nghip và chê dç3 bOi du'&ng dOi vO'i ngu'ài lam vic trong linh vy'c ngh 
thudt biêu diên, Sâ Van hoá, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang báo cáo và 
dánh giá tinh hInh thrc hin Quyêt djnh, nhu sau: 

I. Cong tác Iãnh d,o, chi do trin khai thirc hin 

Ban Giárn dc Si Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang dã chi dto 
doàn Ngh thut dan tc tinh ph& hcip vi Phông K hotch - Tâi chInh can cir các 
ni dung dä nêu trong Quy djnh sO 14/2015/QD-TTg cüa ChInh phii vâ tInh hInh 
thirc t cüa dan vj d trin khai thirc hin, darn bào phiii hpp, hiu qua. 

I!. Kt qua triên khai thirc hin 

1. V thai gian thii'c hin và di tu'çng áp diing: 

- Thi gian thirc hin: Tir närn 2017. 

- Can cir vào di tu'gng áp diing duc'c nêu trong Quyt djnh Va tlnh hInh 
thrc tê cüa don vj, doàn Ngh thut dan tc tinh dã áp diing ph cap u'u däi 
nghê nghip và chê d bôi di.rO'ng dôi vâi diên viên thanh nhc, din viên chèo; 
nhc công; k5 thut viên ye am thanh, ánh sang. 

2. Vê thirc hin ch cII phy cp u'u däi ngh nghip 

Thirc hin nguyen täc chi trà ci1ng tiên luang hng tháng, vói các mirc 
nhu sau: 

- Chi trá mirc 20%, áp diing dOi vi din viên thanh nhc, din viên chèo. 

- Chi trà rn1rc 15% dOi vcii din viên müa, nhtc công, k thut viên am thanh, 
ánh sang. 

- Các mtrc khác: Ap dçing chi trâ theo quy djnh ti Diu 4 Quyêt djnh 
nay di vi các trurng hgp biêu diên phiic vii các nhim vi chInh trj dt xuât; 
biu din phiic vi vüng sâu, vng xa, vng dông bào dan tc thiêu so. 
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- Cic Ngh thu.t biu din (tng hpp); 
- Luu: VT, TCPC. 

III. Nhfrng thun lçi,  khó khãn trong vic thy'c hin Quyt dlnh  s 
14/2015/QD-TTg cila ChInh phü; kiên nghj, dê xuãt 

1. Thun I9i: 

- Di tu'çrng, nguyen tc chi trã và các mirc chi trá ducic nêu trong Quyt djnh 
mt cách ci the, thun lçii trong vic áp diing. 

- Trong qua trInh thirc hin Quyt djnh 14/201 5/QD-TTg cüa ChInh phü, dä 
nhan du'çc sr quan tarn, tao  diêu kin cüa các cap üy, chInh quyn dja phu'o'ng và 
ca quan, dcin vi chrc näng có lien quan. 

2. Khó khän 

- MOt s di tu'çrng nhu: Chi huy dan nhac san khu; ngu'äi chi dao  ngh 
thut buôi biêu diên chuo'ng trInh ngh thut ca müa nhc, chi dao  ngh thut v 
din san khâu chi duc giao nhim vv kiêrn nhim, không có bang, cap, chirng chi 
dào tao,  bôi dung, do 4y không duc hu'ô'ng phi cap mi dãi nghê nghip và chê 
d bôi duO'ng theo Quy djnh. 

- D& tu'ig là din viêntp luyn, biu din "nng nhoc" nhu' din viên mija, 
hin dang áp dung mUc phii cap 15% (tai Diem b Khoân 1 Diêu 3 Quyêt djnh nay) 
chu'a phü hcip, con thâp. 

3. Kiên nghj, dê xuât 

- D nghj diu chinh müc phii cp di vói di tu'gng là din viên ma, 
din viên tp luyn, biêu din nng nh9c" khác ti'i 15% len niiirc 20%. 

Trên day là báo cáo và dánh giá tInh hInh thirc hin Quyêt djnh s 
14/2015/QD-TTg cUa Thu tixâng ChInh phü ban hành Quyêt djnh phi cap uu dãi 
nghê nghip và chë d bôi du'Ong dôi vó'i ngLri lam vic trong linh virc ngh thut 
biu din cña S& Van hoá, The thao vâ Du ljch tinh Tuyên Quang 

Trân tr9ng kInh giri./. 
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