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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan
văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực
và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của
Chính phủ về công tác dân tộc;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính
phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019
của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ
tướng Chính phủ về ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Tổ chức định kỳ ngày
hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc
thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”.
Điều 2. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị,
địa phương liên quan tổ chức thực hiện Đề án.
Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án trích từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm phân bổ cho các đơn vị trực thuộc tham gia
ngày hội; kinh phí sự nghiệp của các ban, bộ, ngành Trung ương; kinh phí của địa
phương đăng cai, các địa phương tham gia “Ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa,
thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc
giai đoạn 2021 - 2030” và kinh phí huy động từ các nguồn xã hội hóa, theo dự toán
được duyệt và thực hiện theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ
trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các ban, bộ, ngành liên quan (để phối hợp);
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL (để thực hiện);
- Sở: VHTTDL, VHTT, VHTTTTDL, DL các tỉnh/thành
phố trực thuộc TW(để thực hiện);
- Lưu: VT, VHDT, Hng(150).
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