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Số:530/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngàyyli thảng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu 

về các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN 
tại Việt Nam năm 2015

B ộ  TRƯỞNG B ộ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cử Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan hướng dẫn thi 
hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phù quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, 
chi tiêu tồ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách 
trong nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Báo chí và Họp tác Truyền thông 
Quốc te và Vụ trường Vụ Hợp tác Quốc te,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều l ẳ Phê duvệt tồ chức Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về 
các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015 với các nội dung 
chi tiết như sau:

1.1 Đơn vị chủ trì: Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế.
Vụ Hợp tác Quốc tế.

Ỉ Ệ2 Đơn vị phối hợp* Vụ KÌ hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị 
liên quan.

1.3 Thời gian tồ chức: từ tháng 04 đến thảng 12 năm 2015.
1.4 Địa điểm tồ chức: Hà Nội



1.5 Kinh phí: từ nguồn kinh phí sự nghiệp thông tin phàn bồ cho Trung tâm 
Báo chí và Hợp lác Truyền thông Quốc tế năm 2015, và các nguồn kinh 
phí hợp pháp khác nếu có.

Điều 2. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế có trách 
nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện, lập dự toán kinh phí trình Bộ xem xét phê 
duyệt để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký.

Điều 4. Chảnh Văn phòng, Vụ trường Vụ Hợp tác Quốc tể, Vụ trường Vụ 
Kẻ hoạch -  Tài chính, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông 
Quốc tế và các tồ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Ọuyết

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Trương Minh Tuấn;

Bộ TRƯỜNG

- Lưu: VT. TTBC&HTTTQT.


