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QUY ĐỊNH 

Về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật     

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ 

quần chúng; tuyên truyền lƣu động; cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ 

chính trị sử dụng ngân sách nhà nƣớc 

 (Ban hành theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng 8 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

CHƢƠNG I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định 

mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, 

liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan phục 

vụ nhiệm vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là dịch vụ sự 

nghiệp công).  

 Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ 

quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính 

trị sử dụng ngân sách nhà nước. 

 Điều 3. Hƣớng dẫn áp dụng 

 1. Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, 

định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các dịch vụ sự nghiệp công được ban hành 

để sử dụng vào việc xây dựng dự toán của các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội 

thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực 

quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về lao động, về 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ và phương tiện để hoàn thành một 

đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định), trong một điều kiện 

cụ thể của các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ 

quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quy định này là định mức tối đa. Căn 

cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị xem xét xác định định mức cho phù 

hợp để làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán của các hoạt động văn hóa, văn 
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nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; 

cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

 4. Kinh phí tổ chức dịch vụ sự nghiệp công được quản lý, sử dụng theo 

đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành và trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền 

giao. Các khoản chi phí thực tế, các dịch vụ thuê mướn khác khi thanh toán phải 

có đầy đủ báo giá, hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy 

định. Đối với các nội dung chi trả dịch vụ thuê ngoài nếu thuộc hạn mức phải 

đấu thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 5. Trong trường hợp có những phát sinh ngoài Quy định này, cơ quan, 

đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 6. Cơ quan, đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm xây 

dựng dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. 

 Điều 4. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật  

1. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

2. Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp 

ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 

3. Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 

của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương 

làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu 

động cấp tỉnh và cấp huyện. 

5. Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ 

quần chúng. 

6. Thông tư  liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 

của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý 

đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện. 

7. Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của              

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

8. Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, 

chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách 

trong nước. 

 Điều 5. Nguyên tắc tổ chức dịch vụ sự nghiệp công 

1. Bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. 
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2. Các nội dung, định mức không được vượt quá tiêu chuẩn, chế độ quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

3. Tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và 

tính chất của nhiệm vụ được giao. 

Điều 6. Tiêu chí, tiêu chuẩn của dịch vụ sự nghiệp công 

1. Đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước. 

2. Chủ đề của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ tuyên truyền, cụ thể: 

a) Tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc; 

b) Ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam; các giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc, truyền thống của các ngành, địa phương;   

c) Tuyên truyền các chuyên đề theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 

d) Tuyên truyền phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. 

3. Quy mô tổ chức các dịch vụ sự nghiệp công được thống nhất thực hiện 

và đạt hiệu quả theo yêu cầu, với phạm vi: 

a) Toàn quốc; 

b) Cấp khu vực; 

c) Cấp tỉnh. 

4. Chất lượng của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với quy mô,       

yêu cầu, chủ đề nhằm: 

a) Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ dịch vụ văn hóa của nhân dân; 

b) Đúng chủ đề theo nội dung tuyên truyền; 

c) Đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng chương trình; 

d) Đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả khi tổ chức. 

CHƢƠNG II  

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC 

Điều 7. Hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên 

truyền lƣu động 

1. Cấp toàn quốc và khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 

1.1. Bước 1. Khảo sát địa điểm tổ chức. 

1.2. Bước 2. Dự thảo kế hoạch, Công văn gửi địa phương góp ý, công văn 

đề nghị đăng cai, Biên bản ghi nhớ giữa đơn vị chủ trì và đơn vị đăng cai tổ chức. 
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1.3. Bước 3. Ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức. 

1.4. Bước 4. Ban hành các Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Hội 

đồng thẩm định. 

1.5. Bước 5. Thông báo gửi các đoàn đăng ký tham gia. 

1.6. Bước 6. Tổng hợp các đoàn đăng ký tham gia. 

1.7. Bước 7. Thông báo triệu tập các đoàn tham gia. 

1.8. Bước 8. Tổ chức Họp báo (tùy thuộc vào quy mô, tính chất từng cuộc). 

1.9. Bước 9. Xây dựng Kịch bản khai mạc, bế mạc, lễ xuất quân (đối với 

tuyên truyền lưu động), diễu hành, chương trình chi tiết các hoạt động, Quy chế 

hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; xây 

dựng dự toán kinh phí tổ chức. 

1.10. Bước 10. Thiết kế ma két sân khấu, băng rôn, áp phích, duyệt ma két 

Giấy mời…; in ấn, nhân bản tài liệu, biểu mẫu, phù hiệu, biển hiệu, hoa cài, bằng 

khen, giấy khen, giấy chứng nhận, cờ lưu niệm, giấy mời, ma két sân khấu; mua 

văn phòng phẩm, khung bằng khen, cúp lưu niệm, cước phí bưu điện…; in băng 

rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, trang trí, bảng tên trong và ngoài sân khấu. 

1.11. Bước 11. Thi công lắp đặt, không gian triển lãm (đối với liên hoan 

tuyên truyền lưu động): Nhà triển lãm (nhà bạt, khung định hình); giá trưng bày; 

khung tác phẩm; ti vi, máy chiếu, loa; pano, cờ phướn, băng rôn, standy, 

background; trình bày tác phẩm; nhân công trưng bày, tháo dỡ; chương trình văn 

nghệ (Theo thực tế, tùy thuộc quy mô, tính chất từng cuộc).  

1.12. Bước 12. Đề xuất Khen thưởng theo Quy chế cuộc thi, liên hoan: 

Cơ cấu giải thưởng căn cứ số lượng các đoàn tham gia; kết quả chấm, 

chọn giải thưởng của Hội đồng thẩm định, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và theo 

Quyết định của cấp có thẩm quyền. 

a) Đối với hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thi tuyên truyền   

lưu động: 

Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Giấy khen cho các tiết mục, chương 

trình hoặc vở diễn, trích đoạn vở diễn, kịch Thông tin (Câu chuyện thông tin), triển 

lãm, xe tuyên truyền cổ động tại cuộc hội thi, hội diễn toàn quốc, khu vực.  

b) Đối với liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động: 

Giải A, B, C, Giải Khuyến khích, Giấy khen cho các tiết mục, chương 

trình, cá nhân, vở diễn, trích đoạn vở diễn, kịch Thông tin (Câu chuyện thông 

tin), triển lãm, xe tuyên truyền cổ động.  

1.13. Bước 13. Công tác tuyên truyền trước và trong quá trình tổ chức hội 

thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng như chụp ảnh, quay phim, làm tư 

liệu tuyên truyền; mời phóng viên truyền hình, phát thanh, báo chí viết bài tuyên 

truyền cho Lễ xuất quân, khai mạc, điểm diễn, tổng kết trao giải hội thi, hội 

diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng. 
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1.14. Bước 14. Tổ chức Khai mạc, Lễ xuất quân (đối với tuyên truyền lưu 

động, liên hoan văn nghệ quần chúng), diễu hành. 

1.15. Bước 15. Tổ chức thi, liên hoan, lưu diễn. 

1.16. Bước 16. Bế mạc, Tổng kết thi, liên hoan gồm: Xây dựng Báo cáo 

đánh giá tổng kết chuyên môn của Ban Giám khảo, Hội đồng thẩm định, Báo 

cáo tổng kết của Ban Tổ chức. 

1.17. Bước 17. Tổ chức trao giải. 

1.18. Bước 18. Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm. 

1.19. Bước 19. Các công việc khác liên quan:  

a) Thuê phương tiện đi lại khảo sát địa điểm tổ chức và đi lại trong quá 

trình tổ chức hội thi hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền       

lưu động; 

b) Thuê địa điểm, mặt bằng tổ chức các hoạt động của liên hoan, hội thi, 

hội diễn, tuyên truyền lưu động; thuê máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, đạo cụ và 

dịch vụ liên quan khác như âm thanh, ánh sáng (phục vụ khai mạc, bế mạc, lễ 

xuất quân, lễ diễu hành tuyên truyền, thi diễn, các điểm diễn), sân khấu, nhà bạt, 

bàn, ghế, bục phát biểu, dù che, vải bọc sân khấu (theo thực tế, tùy thuộc quy mô, 

tính chất từng cuộc);  

c) Làm thêm ngoài giờ phục vụ trong những ngày diễn ra các hoạt động 

thi, Liên hoan phục vụ công tác chuẩn bị nội dung, kế hoạch, công tác hậu cần: 

thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC 

ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức;  

d) Công tác phí, lưu trú, họp: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

đ) Ban Chỉ đạo tham gia chỉ đạo hội thi, hội diễn, liên hoan, tuyên truyền lưu 

động; Ban Tổ chức tham gia Lập kế hoạch, duyệt chương trình và các Tiểu ban giúp 

việc cho Ban Tổ chức và Hội đồng thi, thành viên Tiểu ban thư ký trong những ngày 

diễn ra hoạt động thi, liên hoan: Được hưởng chế độ bồi dưỡng, thù lao; hỗ trợ điện 

thoại liên lạc; 

e) Xây dựng kịch bản (tổng thể, khai mạc diễu hành tuyên truyền đường 

phố, xuất quân, khai mạc, bế mạc, điểm diễn), đạo diễn chương trình, thẩm định 

chương trình. Căn cứ vào quy mô, chất lượng, thỏa thuận với tác giả, chi trả thù 

lao theo hình thức Hợp đồng khoán gọn (chương trình hoạt động; kịch bản khai 

mạc diễu hành tuyên truyền đường phố đối với liên hoan tuyên truyền lưu động; 

kịch bản xuất quân, khai mạc, bế mạc, điểm diễn);  

g) MC chương trình khai mạc, bế mạc, lễ xuất quân (đối với liên hoan 

tuyên truyền lưu động) tại cuộc thi và điểm lưu diễn; 
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h) Ban Giám khảo, Hội đồng thẩm định, Hội đồng nghệ thuật: Được trả 

thù lao theo thỏa thuận, hình thức Hợp đồng khoán gọn, tùy thuộc quy mô, tính 

chất của từng cuộc thi, liên hoan; 

i) Thù lao Thư ký, Tổ giúp việc phục vụ hội thi, hội diễn, liên hoan, tuyên 

truyền lưu động; lễ tân phục vụ khai mạc, bế mạc, lễ xuất quân;  

k) Xây dựng Quy chế tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan; Quy chế chấm 

giải, trong đó nêu rõ tiêu chí chất lượng chuyên môn; thang, bảng điểm; cơ cấu 

giải thưởng; tên các giải; tiêu chí của từng giải. Việc xây dựng Quy chế thực 

hiện theo Điều 7 Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn 

nghệ quần chúng; 

n) Công việc phát sinh khác. 

1.20.  Bước 20. Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

2. Cấp khu vực (do địa phƣơng đăng cai chủ trì, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch phối hợp)  

2.1. Bước 1. Cơ quan thuộc Bộ ban hành Kế hoạch, Biên bản ghi nhớ  với 

đơn vị chủ trì, Ban hành các Quyết định: Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám 

khảo, Hội đồng thẩm định, Quy chế hội thi, hội diễn, liên hoan, thông báo các 

đoàn đăng ký tham gia, thông báo triệu tập các đoàn tham gia; xây dựng dự toán 

kinh phí khen thưởng, thù lao Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, công tác phí  (tiền ăn 

nghỉ, đi lại của các thành viên không thuộc địa phương đăng cai). 

2.2. Bước 2. Khen thưởng trong hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần 

chúng, hội thi, liên hoan tuyên truyền lưu động theo Quy chế cuộc thi, liên hoan: 

a) Đối với hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động: 

Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các tiết mục, chương trình hoặc 

vở diễn, trích đoạn vở diễn, kịch Thông tin (Câu chuyện thông tin), triển lãm, xe 

tuyên truyền cổ động. 

b) Đối với liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động: 

Giải A, B, C, Giải Khuyến khích, Giấy khen cho các tiết mục, chương 

trình, cá nhân, vở diễn, trích đoạn vở diễn, kịch Thông tin (Câu chuyện thông 

tin), triển lãm, xe tuyên truyền cổ động.  

2.3. Bước 3. Cơ quan thuộc Bộ phối hợp với đơn vị chủ trì Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch tổ chức Thi gồm: Công tác tuyên truyền trước và trong quá trình tổ 

chức Thi, Liên hoan; Khai mạc; tổng kết, xây dựng Báo cáo đánh giá tổng kết 

chuyên môn của Ban Giám khảo, Hội đồng thẩm định, Báo cáo tổng kết của Ban 

Tổ chức, Tổ chức trao giải, Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm; thanh, quyết toán 

kinh phí theo quy định tài chính hiện hành, và các công việc khác liên quan. 
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2.4. Bước 4. Các công việc khác liên quan: 

a) Công tác phí, lưu trú: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

b) Thuê phương tiện đi lại, chứng từ thanh toán là hoá đơn và các chứng 

từ hợp pháp theo quy định; 

c) Làm thêm ngoài giờ phục vụ trong những ngày diễn ra các hoạt động 

hội thi, hội diễn, liên hoan; tuyên truyền lưu động phục vụ công tác chuẩn bị nội 

dung, kế hoạch, công tác hậu cần: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ và 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban 

đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

d) Công việc phát sinh khác. 

Điều 8. Cổ động trực quan 

1. Tổ chức thi sáng tác, tổng kết, trao giải thƣởng 

1.1. Bước 1. Xây dựng kế hoạch; Quyết định tổ chức cuộc thi sáng tác 

tranh cổ động; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật, 

Hội đồng tư vấn, Tổ thư ký; xây dựng Quy chế, Thể lệ cuộc thi; xây dựng dự 

toán kinh phí thực hiện. 

1.2. Bước 2. Phát động cuộc thi; đầu tư họa sỹ sáng tác (trong trường hợp 

không phát động sáng tác rộng rãi). 

1.3. Bước 3. Tổ chức xét duyệt và chấm giải thưởng. 

1.4. Bước 4. Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng và thông báo kết quả cuộc 

thi (Quyết định giải thưởng, Quyết định trao giấy chứng nhận cuộc thi). 

1.5. Bước 5. Các công việc khác liên quan: 

a) Khảo sát, thuê địa điểm (mặt bằng, điện, nước, an ninh, vệ sinh…); âm 

thanh, ánh sáng, máy chiếu; trang trí (hoa, pano chữ…) phục vụ tổ chức Lễ phát 

động cuộc thi, tổng kết, trao giải; 

b) Làm thêm ngoài giờ phục vụ trong những ngày diễn ra các hoạt động 

phục vụ công tác chấm tranh, tổ chức phát động, công tác hậu cần: thực hiện theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 

năm 2005 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả 

lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức,            

viên chức; 

c) Hoạt động thông tin, tuyên truyền như chụp ảnh, quay phim, làm tư 

liệu tuyên truyền, chi cho đại biểu là phóng viên truyền hình, phát thanh, báo chí 

viết bài tuyên truyền cho Lễ phát động, Lễ tổng kết trao giải cuộc thi, băng rôn, 

khẩu hiệu, pa-nô, áp phích (nếu có); 

d) Khai mạc, bế mạc, tổng kết, trao giải, khen thưởng: in ấn, nhân bản tài 

liệu, biểu mẫu; văn phòng phẩm, phù hiệu, biển hiệu, hoa cài, bằng khen, giấy 
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khen, giấy chứng nhận, khung kính, cờ lưu niệm, in giấy mời, cước phí bưu 

điện, hoa tươi tặng các tác giả đạt giải; 

đ) Đầu tư họa sỹ sáng tác (trong trường hợp không phát động sáng tác 

rộng rãi): Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 

tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác 

phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu 

diễn khác; 

e) Công việc phát sinh khác. 

1.7. Bước 7. Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

2. Tổ chức triển lãm 

2.1. Bước 1. Xây dựng kế hoạch; Quyết định tổ chức; thành lập Ban Tổ 

chức, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện. 

2.2. Bước 2.  Khảo sát. 

2.3. Bước 3.  Thiết kế ma két mỹ thuật, thể hiện nội dung, mi tranh, treo 

tranh, thi công trưng bày Triển lãm. 

2.4. Bước 4. Các công việc khác liên quan: 

a) Thuê địa điểm, mặt bằng; thuê máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, thuê 

đai trưng bày, bục kệ, tủ kính; âm thanh, ánh sáng, sân khấu, thiết bị máy phục 

vụ trưng bày, tuyên truyền; bục, bệ phát biểu; nhà bạt, dù che; dịch vụ liên quan 

khác… tổ chức các hoạt động của Triển lãm tấm lớn và trong nhà; 

b) Làm thêm giờ phục vụ trong những ngày diễn ra các hoạt động của 

Triển lãm: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-

BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);  

c) Hoạt động thông tin, tuyên truyền như chụp ảnh, quay phim, làm tư 

liệu tuyên truyền, chi cho đại biểu là phóng viên truyền hình, phát thanh, báo chí 

viết bài tuyên truyền cho Triển lãm theo dự toán được duyệt;  

d) Công tác phí, lưu trú: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

đ) Thuê phương tiện đi lại, chứng từ thanh toán là hoá đơn và các chứng 

từ hợp pháp theo quy định; 

e) Nhuận treo tác phẩm tại Triển lãm; 

g) Chương trình văn nghệ phục vụ khai mạc; 

h) Dịch văn bản; 

i) Công việc phát sinh khác. 

3. Cụm cổ động 

3.1. Bước 1. Xây dựng kế hoạch; Quyết định triển khai thực hiện; Xây 

dựng dự toán kinh phí thực hiện. 
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3.2. Bước 2. Khảo sát. 

3.3. Bước 3.Thiết kế ma két. 

3.4. Bước 4. Căn cứ vào quy mô, tính chất, vị trí đặt cụm cổ động để thuê 

thi công. 

3.5. Bước 5. Nghiệm thu, bàn giao.  

3.6. Bước 6. Các công việc khác liên quan. 

3.7. Bước 7. Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

Điều 9. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ  

1. Tổ chức thi sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu, kịch bản thông tin 

(Câu chuyện thông tin) không chuyên toàn quốc 

1.1. Bước 1. Khảo sát địa điểm tổ chức. 

1.2. Bước 2. Xây dựng kế hoạch; Quyết định tổ chức cuộc thi; thành lập 

Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Hội đồng thẩm định, Hội đồng nghệ 

thuật, Hội đồng tư vấn, Tổ thư ký; xây dựng Quy chế, Thể lệ cuộc thi; thiết kế 

Ma két, in ma két, xây dựng kịch bản, dự toán kinh phí thực hiện phát động, 

tổng kết cuộc thi. 

1.3. Bước 3. Phát động, công tác tuyên truyền cuộc thi; Tổ chức Họp báo. 

1.4. Bước 4. Tiếp nhận tác phẩm dự thi; Tổ chức chấm thi; cơ cấu giải 

thưởng; khen thưởng, Tổ chức xét duyệt và chấm giải thưởng. 

1.5. Bước 5. Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng và thông báo kết quả cuộc 

thi (Quyết định giải thưởng, Quyết định trao giấy chứng nhận cuộc thi). 

1.6. Bước 6. Các công việc khác liên quan: 

a) Thuê địa điểm (mặt bằng, điện, nước, an ninh, vệ sinh…); thuê máy 

móc, trang thiết bị, thuê dịch vụ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, thiết bị máy 

chiếu phục vụ lễ phát động, tổng kết trao giải cuộc thi; cước phí bưu điện tổ 

chức phát động, chấm chọn và tổng kết cuộc thi;  

b) In ấn, nhân bản tài liệu, biểu mẫu, giấy mời kèm phong bì, in giấy chứng 

nhận; văn phòng phẩm, phù hiệu, biển hiệu, hoa cài, khung giấy chứng nhận;  

c) Khen thưởng: Giấy chứng nhận, khung bằng khen, cờ lưu niệm, in giấy 

mời, hoa tươi tặng các tác giả đạt giải; 

d) Làm thêm giờ phục vụ trong những ngày diễn ra các hoạt động của 

cuộc thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-

BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức; 

đ) Hoạt động thông tin, tuyên truyền như chụp ảnh, quay phim, làm tư 

liệu tuyên truyền, phóng viên truyền hình, phát thanh, báo chí viết bài tuyên 

truyền cho Lễ phát động, Khai mạc tổng kết trao giải cuộc thi, băng rôn, khẩu 

hiệu, pa-nô, áp phích (nếu có); 
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e) Công tác phí, lưu trú, họp: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

g) Thuê phương tiện đi lại, chứng từ thanh toán là hoá đơn và các chứng 

từ hợp pháp theo quy định; 

h) Khai mạc, bế mạc, tổng kết, trao giải, khen thưởng: thiết kế, in ấn ma 

két; xây dựng kịch bản và các khoản chi khác, hoa trang trí, pano chữ; 

i) Tổ chức in phát hành tác phẩm gửi địa phương: In ấn, thiết kế ma két bìa, 

nội dung; viết lời bình; biên tập, chỉnh sửa; lao động, đóng gói phát hành gửi địa 

phương; văn phòng phẩm phục vụ đóng gói, cước phí phát hành về địa phương; 

k) Công việc phát sinh khác. 

1.7. Bước 7. Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

2. Tổ chức biểu diễn chƣơng trình văn hóa, văn nghệ 

2.1. Bước 1.  Khảo sát địa điểm tổ chức.  

2.2. Bước 2. Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch, các Quyết định thành 

lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, công tác tuyên truyền tổ chức chương trình, dự 

toán kinh phí tổ chức biểu diễn. 

2.3. Bước 3. Thông báo các đơn vị tham gia. 

2.4. Bước 4. Xây dựng Kịch bản, chương trình biểu diễn. 

2.5. Bước 5. Ma két sân khấu; MC tại các cuộc thi, biểu diễn chương trình 

văn hóa văn nghệ. 

2.6. Bước 6. Lập danh sách khách mời (đại biểu, phóng viên, báo chí, truyền 

hình); thiết kế ma két Giấy mời, in và gửi giấy mời.  

2.7. Bước 7. Thuê địa điểm, mặt bằng tổ chức; thuê âm thanh, ánh sáng,      

Ma két thi công, lắp đặt, dàn dựng, trang trí sân khấu, băng zôn, áp phích. 

2.8. Bước 8.  Tổ chức biểu diễn. 

2.9. Bước 9. Các công việc khác liên quan theo quy định tại điểm 1.19 

Khoản 1 Điều 7 Mục 1 Chương này. 

2.10. Bước 10. Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

Điều 10. Ấn hành tài liệu tuyên truyền (Tuyển tập, tranh, đĩa, khẩu 

hiệu, tài liệu mỏng, tuyển tập sánh sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu…) 

1. Bước 1. Quyết định triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, nội dung; 

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện. 

2. Bước 2. Chỉnh sửa, góp ý. 

3. Bước 3. Ấn hành, phát hành. 

4. Bước 4. Các công việc khác liên quan. 

5. Bước 5. Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 
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Mục 2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT  

Điều 11. Hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên 

truyền lƣu động 

1. Cấp toàn quốc và khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì  

1.1. Số lượng thành viên tham gia tổ chức: 

a) Ban Chỉ đạo: Thành viên tham gia trực tiếp chỉ đạo dựa trên số buổi 

hoặc chương trình;  

b) Ban Tổ chức:  

+ Đối với hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền 

lưu động toàn quốc: Số lượng thành viên Ban Tổ chức tối đa không quá 10 người; 

+ Đối với hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền 

lưu động khu vực: Số lượng thành viên Ban Tổ chức tối đa không quá 08 người; 

c) Tổ giúp việc: Thành viên tham gia Tổ giúp việc phục vụ công tác 

chuẩn bị, công tác hậu cần tối đa không quá 20 người đối với hội thi, hội diễn, 

liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động cấp toàn quốc và tối đa 

không quá 15 người đối với hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; 

tuyên truyền lưu động cấp khu vực. 

1.2. Xây dựng kịch bản, đạo diễn chương trình, thẩm định chương trình. 

Căn cứ vào quy mô, chất lượng, thỏa thuận với tác giả, chi trả thù lao theo hình 

thức Hợp đồng khoán gọn, gồm:  

 a) 01 chương trình hoạt động; 

 b) 01 kịch bản khai mạc diễu hành tuyên truyền đường phố (đối với liên 

hoan tuyên truyền lưu động); 

 c) 01 kịch bản xuất quân (đối với liên hoan tuyên truyền lưu động); 

 d) 01 kịch bản Khai mạc; 

 đ) 01 kịch bản Bế mạc; 

 e) 01 kịch bản/01 điểm diễn. 

1.3. Số lượng thành viên tham gia Ban Giám khảo thực hiện theo Điều 6 

Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ         

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ       

quần chúng.  

Ban Giám khảo gồm có: 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và ít nhất là 

03 ủy viên, nhiều nhất là 05 ủy viên, tùy thuộc quy mô, tính chất của từng cuộc 

thi, liên hoan. 

1.4. Thư ký hội thi, hội diễn, liên hoan: Số lượng thư ký ít nhất là 02 

người, nhiều nhất là 04 người, tùy vào tính chất, hình thức, quy mô của từng 

cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan.  
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 1.5. Khen thưởng: 

a) Đối với hội thi, hội diễn: Cục Văn hóa cơ sở xét tặng Huy chương 

Vàng, Huy chương Bạc, Giấy khen cho các tiết mục, chương trình, vở diễn, trích 

đoạn vở diễn, kịch Thông tin (Câu chuyện thông tin), triển lãm, xe tuyên truyền 

cổ động… cho tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi văn nghệ quần chúng toàn 

quốc và khu vực; 

b) Đối với liên hoan: Cơ cấu giải thưởng các cuộc Liên hoan cho chương 

trình, vở diễn tính trên số đoàn tham gia bao gồm Giải A, Giải B, Giải C và Giải 

Khuyến khích; không quá 30% tổng số lượng chương trình, vở diễn đăng ký 

tham gia (nếu quá số lượng quy định thì Ban Tổ chức sẽ lấy điểm số từ cao 

xuống thấp). 

Số Giải A ít hơn số Giải B, Giải C và Giải Khuyến khích. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xét tặng Bằng khen, Giấy khen, 

Cờ lưu niệm và các hình thức khen thưởng khác cho các đơn vị tham gia         

hội thi, hội diễn, liên hoan. 

Bảng Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn 

nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động tại Phụ lục số 01 Quy định này. 

2.  Hội thi, hội diễn, liên hoan cấp khu vực (do địa phƣơng đăng cai 

chủ trì, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp) 

2.1. Khen thưởng: 

 a) Hội thi, hội diễn: Tặng Huy chương Vàng, Huy chương bạc, Giấy 

khen kèm theo Giấy chứng nhận và tiền thưởng; 

b) Liên hoan: Giải A, B, C kèm theo Giấy chứng nhận và tiền thưởng. 

2.2. Công tác phối hợp: 

a) Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Thư ký, Tổ giúp việc được hưởng chế độ bồi 

dưỡng theo quy định hiện hành, căn cứ vào số lượng thành viên tham gia trực tiếp;  

b) Số lượng thành viên tham gia tổ chức: 

- Ban Chỉ đạo: Thành viên tham gia trực tiếp chỉ đạo dựa trên số buổi 

hoặc chương trình;  

- Ban Tổ chức: Số lượng thành viên Ban Tổ chức tối đa không quá 08 người.  

- Tổ giúp việc: Thành viên tham gia Tổ giúp việc phục vụ công tác chuẩn 

bị, công tác hậu cần tối đa không quá 15 người. 

Bảng Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức Hội thi, hội diễn, liên hoan cấp 

khu vực tại Phụ lục số 01 Quy định này. 

Điều 12. Cổ động trực quan 

1. Thi sáng tác tranh cổ động, tổ chức Triển lãm 

1.1. Thi sáng tác tranh cổ động  

a) Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Hội đồng Nghệ 

thuật chấm tranh, chi trả thù lao theo hình thức Hợp đồng khoán gọn và theo chủ 

đề của từng đợt phát động: 
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- Hội đồng nghệ thuật bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên 

Hội đồng (tối đa không quá 07 người/Hội đồng);  

- Hội đồng tư vấn nghệ thuật bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các 

Ủy viên Hội đồng (tối đa không quá 05 người/Hội đồng);  

- Thư ký Hội đồng nghệ thuật, tư vấn (tối đa không quá 02 người/Hội đồng).  

b) Cơ cấu Giải thưởng cuộc thi (Theo kết quả chấm, chọn giải thưởng của 

Hội đồng thẩm định, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và theo Quyết định của cấp 

có thẩm quyền): 

- 01 Giải nhất; 

- 02 Giải nhì; 

- 03 Giải ba; 

- 10 Giải khuyến khích; 

- 01 Giải phong trào. 

Bảng Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức Thi sáng tác tranh cổ động tại 

Phụ lục số 02 Quy định này. 

1.2. Tổ chức triển lãm  

Bảng Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức Triển lãm tại Phụ lục số 03      

Quy định này. 

2. Cụm cổ động  

Bảng Định mức kinh tế - kỹ thuật cụm cổ động tại Phụ lục số 04 Quy định này. 

Điều 13. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

1. Tổ chức thi sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu, kịch bản thông tin 

(Câu chuyện thông tin) không chuyên toàn quốc 

1.1. Cơ cấu giải thưởng (Theo kết quả chấm, chọn giải thưởng của Hội đồng 

thẩm định, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và theo Quyết định của cấp có thẩm quyền): 

a) 01 Giải nhất; 

b) 02 Giải nhì; 

c) 03 Giải ba; 

d) 10 Giải khuyến khích. 

1.2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, phục vụ chấm kịch bản, tác 

phẩm âm nhạc. 

1.3. Ban Giám khảo, Hội đồng thẩm định, Hội đồng nghệ thuật, thư ký 

chấm thi công điểm, vào phách, rà soát, phân loại tác phẩm, thẩm định. 

Bảng Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thi sáng tác ca khúc, kịch bản 

sân khấu, kịch bản thông tin (Câu chuyện thông tin) không chuyên toàn quốc tại 

Phụ lục số 05 kèm theo Quyết định này. 

2. Biểu diễn chƣơng trình văn hóa, văn nghệ  

Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức biểu diễn chương trình văn hóa,        

văn nghệ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Mục 2 Chương này. 
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Điều 14. Ấn hành tài liệu tuyên truyền  

1. Biên tập, chỉnh sửa, góp ý. 

2. Maket bộ ảnh triển lãm nhỏ tuyên truyền, sách tranh cổ động, tài liệu 

tuyên truyền. 

3. Maket bìa sách, bìa đĩa, tài liệu. 

4. Nhuận in đối với tác phẩm tranh cổ động, ảnh được chọn in phát hành 

trên phạm vi toàn quốc. 

5. In ấn, ấn hành, phát hành. 

Điều 15. Triển khai thực hiện 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, cơ quan, đơn vị có 

liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét,             

quyết định./. 

   KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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