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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 

1755/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 phê duyệt Chiến lược phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

(gọi tắt là Chiến lược); trên cơ sở Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 

thực hiện Chiến lược trong năm 2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Nhận thức về việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

Ngay sau khi Chiến lược được phê duyệt, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch đã nhận thức được tầm quan trọng của Chiến lược, chủ trì, phối hợp, đôn 

đốc các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tổ chức triển khai trong phạm vi lĩnh vực được giao, phù hợp với điều kiện 

của từng địa phương. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch của Bộ triển 

khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg, văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương 

xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược (Công văn số 413/BVHTTDL-BQTG 

ngày 13/02/2017 và Công văn số 418/BVHTTDL-BQTG ngày 13/02/2017).  

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chiến lược, 3/7 Bộ, 49/63 địa 

phương đã ban hành Kế hoạch
1
 thực hiện, trong đó chú trọng đến công tác phổ 

biến, quán triệt nhận thức về tầm quan trọng của các ngành công nghiệp văn 

hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể là công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm 

định hướng xây dựng các chương trình, chính sách, dự án, đề án cụ thể để triển 

khai nhiệm vụ, và tổ chức thực hiện Chiến lược nhằm đạt các mục tiêu phù hợp 

với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương; đồng thời, tạo sự chuyển biến 

quan trọng về nhận thức, trách nhiệm, nâng cao sự đồng thuận của toàn xã hội 

trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.  

                                           
1
 Phụ lục 1: Tổng hợp Kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg. 
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Được sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương, cùng sự phối 

hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, công tác xây dựng Kế hoạch hàng 

năm về phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại các địa phương đều gắn với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền quảng bá, phát triển 

ngành công nghiệp văn hóa được tăng cường với nhiều hình thức thông qua các 

hoạt động trên báo viết, đài phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử, ấn 

phẩm du lịch, quảng cáo… và từng bước đi vào chiều sâu. 

2. Thể chế, chính sách, pháp luật 

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của xã hội, các Bộ, ngành đã tập trung 

triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm tạo 

hành lang pháp lý, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, cụ 

thể như: 

- Luật “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật 

Sở hữu trí tuệ” số 42/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 

14/6/2019 tại Kỳ họp thứ 7, hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019, trong đó có 

nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Luật Thư viện ngày 21/11/2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Luật Thư viện gồm 6 Chương, 

52 Điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà 

nước về thư viện. 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua 

ngày 13/6/2019 tại Kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật 

Kiến trúc gồm 05 Chương và 41 Điều quy định các nội dung về quản lý kiến 

trúc và hành nghề kiến trúc. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan xây dựng nội dung quyền tác giả, quyền liên quan tại dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (dự thảo được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để lấy ý kiến; dự kiến trình Quốc hội 

thông qua trong năm 2022). 

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, 

quyền liên quan (thay thế Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và Nghị định số 

85/2011/NĐ-CP). 

- Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt động 

triển lãm gồm 04 Chương và 20 Điều quy định hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức 

triển lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và nước ngoài. 

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn gồm 5 Chương và 31 Điều. 
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Năm 2020, để đáp ứng yêu cầu trong việc bảo hộ và thực thi có hiệu quả 

pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, cũng như thực thi các cam kết quốc 

tế tại các Hiệp định thương mại thế hệ mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ gia nhập Hiệp ước về 

quyền tác giả (Hiệp ước WCT), Hiệp ước về buổi biểu diễn và bản ghi âm (Hiệp 

ước WPPT), Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người 

khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc, tiếp cận 

với các tác phẩm đã công bố (Hiệp ước Marrakesh).  

Đến nay, các Bộ, ngành tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn nhằm 

có kế hoạch bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển từng giai đoạn, 

góp phần cải thiện điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thúc đẩy 

phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.  

3. Một số kết quả cụ thể của các Bộ, ngành và địa phương 

Trên cơ sở tổng hợp các Báo cáo, công tác triển khai, thực hiện Chiến 

lược của các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được một số kết quả như sau: 

3.1. Các Bộ, ngành liên quan 

3.1.1. Về ngoại giao văn hóa trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa 

- Các chính sách, chủ trương và hoạt động ngoại giao văn hóa quảng bá 

các ngành công nghiệp văn hóa được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong và 

ngoài nước. 

- Công tác thông tin đối ngoại, truyền tải thông điệp một Việt Nam năng 

động, có trách nhiệm, an toàn, cởi mở và mến khách được thực hiện thường 

xuyên, hàng năm. 

- Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn tích cực hỗ trợ trong 

triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá thông điệp quốc gia, 

thương hiệu địa phương.  

- Ngoại giao văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc duy trì, củng cố 

môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, trong đó 

tạo thuận lợi cho xây dựng, phát triển văn hóa và con người đáp ứng yêu cầu 

phát triển của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

3.1.2. Về thương mại trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ nói chung, trong đó có các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, phát triển thị trường 

trong nước và xuất khẩu thông qua Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia, 

Chương trình thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Chương trình vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Hướng dẫn các hiệp hội, ngành hàng tổ chức hoạt động xúc tiến thương 

mại ở trung ương và địa phương; xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án xúc tiến 

thương mại theo hướng kết hợp nhân dịp các lễ hội văn hóa - du lịch; lồng ghép 

hoạt động xúc tiến thương mại với du lịch tại các sự kiện có tính liên kết vùng 
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nhằm quảng bá sản phẩm góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh sản phẩm Việt 

Nam gắn với thương hiệu, điểm đến du lịch. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các làng nghề tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm 

thủ công mỹ nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp văn hóa. 

3.1.3. Về đầu tư, tài chính trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa 

Kinh phí đầu tư cho các ngành công nghiệp văn hóa (Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư phối hợp với Bộ Tài chính) được phân bổ theo kế hoạch đầu tư phát triển 

hàng năm, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của Bộ, 

ngành và địa phương. Tuy nhiên, các Bộ, ngành, địa phương còn chưa thực sự 

chủ động lồng ghép, cân đối nguồn kinh phí hàng năm để phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa theo quy định hiện hành. 

3.1.4. Về thông tin - truyền thông trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa 

- Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội về 

vai trò, vị trí của các ngành công nghiệp văn hóa trên cơ sở đề xuất của các Bộ, 

ngành và địa phương.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều trang thông tin điện tử nhằm 

quảng bá rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách phát triển 

các ngành công nghiệp văn hóa. 

- Hoạt động báo chí - xuất bản đã có những bước phát triển mới, tiếp tục 

khẳng định vị trí, vai trò tích cực, đóng góp vào thành tựu chung của sự nghiệp 

đổi mới, giữ vững định hướng chính trị và ổn định xã hội, đáp ứng nhu cầu văn 

hóa đọc của nhân dân, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đối 

với lĩnh vực xuất bản, đã có bước phát triển đáng kể về cơ sở vật chất, kỹ thuật, 

công nghệ, nguồn nhân lực, cơ chế hoạt động, huy động mọi nguồn lực của xã 

hội để phát triển.  

- Đối với phát thanh, truyền hình, trong những năm qua hệ thống phát 

thanh, truyền hình trên toàn quốc có sự phát triển nhanh cả về số lượng, nội 

dung và chất lượng chương trình, trong đó dành nhiều thời lượng giới thiệu về 

các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam. 

3.1.5. Về Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
2
 

Tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch triển khai, thực hiện phát triển 05 ngành: (1) Điện ảnh; (2) 

Nghệ thuật biểu diễn; (3) Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; (4) Quảng cáo; (5) 

Du lịch văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành một số văn bản 

liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể, trong đó tập trung nội dung về truyền thông, 

nâng cao nhận thức; xây dựng thương hiệu quốc gia cho các ngành công nghiệp 

văn hóa, cụ thể như sau: 

                                           
2
 Phụ lục 4: Tổng hợp số liệu của 05 ngành công nghiệp văn hóa (Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, 

nhiếp ảnh và triển lãm; quảng cáo; du lịch văn hóa) 
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- Quyết định số 928/QĐ-BVHTTDL ngày 18/3/2019 phê duyệt Kế hoạch 

truyền thông nâng cao nhận thức xã hội, phát triển công chúng đối với các ngành 

công nghiệp văn hóa. 

- Quyết định số 1516/QĐ-BVHTTDL ngày 03/06/2020 phê duyệt Đề án 

xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia “Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt 

Nam” giai đoạn 2020 - 2030. 

- Quyết định số 1927/QÐ-BVHTTDL ngày 07/07/2020 phê duyệt Đề án 

xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia “Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt 

Nam” giai đoạn 2020 - 2030. 

- Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2020 phê duyệt Kế 

hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP 

ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Quyết định số 2844/QĐ-BVHTTDL ngày 07/10/2020 về việc giao 

nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 3/9/2020 của Chính phủ, 

trong đó có nội dung về việc xây dựng “Đề án giải pháp tăng cường công tác 

quản lý nhà nước trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tạo tiền 

đề hướng tới kỷ nguyên công nghệ 4.0”. 

- Quyết định số 3767/QĐ-BVHTTDL ngày 11/12/2020 phê duyệt Đề án 

xây dựng thương hiệu Quốc gia về Du lịch văn hóa. 

- Quyết định số 4345/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 phê duyệt Đề án 

xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia “Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam” giai 

đoạn 2020 - 2030. 

Thực hiện Kế hoạch của Ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ 

đạo các đơn vị liên quan (Cục Bản quyền tác giả; Tổng cục Du lịch; Cục Điện 

ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn 

hóa cơ sở; Vụ Đào tạo...) chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ 

thể, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:  

- Truyền thông, nâng cao nhận thức về phát triển ngành công nghiệp văn 

hóa trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. 

- Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành công nghiệp văn hóa để 

phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, đồng thời là cơ sở đánh giá sự đóng 

góp của các ngành vào GDP, tiến tới luật hóa công tác thống kê số liệu. 

- Xây dựng và quảng bá thương hiệu cho ngành công nghiệp văn hóa nhằm 

phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa của các ngành, lĩnh vực ở địa phương. 

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghiệp 

văn hóa phục vụ nhu cầu việc làm trong các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực văn hóa. 

- Mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động du lịch, liên 

hoan phim, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm nghệ thuật, nhiếp ảnh. 
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3.2. Các địa phương 

- Điện ảnh: Công tác quản lý và phát triển lĩnh vực điện ảnh ở nhiều địa 

phương được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở pháp lý, 

khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư trong các hoạt động điện 

ảnh nói chung, hoạt động phổ biến phim nói riêng, thông qua việc hình thành và 

hoạt động hiệu quả của các trung tâm chiếu phim công nghệ mới, đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân. Các địa phương dần hình 

thành xu hướng chuyển dịch từ khu vực công sang khu vực tư phù hợp với chủ 

trương đẩy mạnh xã hội hóa và điều kiện thực tế của địa phương khi chưa thể 

đầu tư hệ thống rạp chiếu hiện đại; tỷ trọng phim truyện Việt Nam chiếu tại các 

rạp tăng dần; khuyến khích xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng rạp chiếu phim đạt 

chất lượng cao, hiện đại đảm bảo đủ điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân 

dân. Các địa phương vẫn duy trì các hoạt động chiếu phim phục vụ đồng bào 

dân tộc vùng sâu, vùng xa, lồng ghép công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. 

- Du lịch văn hóa: Các địa phương căn cứ vào tiềm năng du lịch sẵn có để 

xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch của mình; xây dựng hình ảnh và 

thương hiệu du lịch thân thiện, phong phú, thu hút sự quan tâm đầu tư của các tổ 

chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trên cơ sở khai thác, giữ gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, các địa phương tập trung nguồn lực phát 

triển những sản phẩm, thương hiệu du lịch mang tính độc đáo, hấp dẫn, đặc 

trưng, thế mạnh của địa phương để trở thành những sản phẩm du lịch mang tầm 

cỡ quốc gia và khu vực; tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch văn 

hóa, xây dựng văn hóa phục vụ trong ngành du lịch. Bên cạnh đó, hệ thống cơ 

sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch tiếp tục phát triển mạnh theo hướng chuyên 

nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, có địa phương đã đưa hệ thống số hóa vào việc quảng 

bá du lịch cũng như nghiên cứu để ứng dụng công nghệ thông minh phát triển du 

lịch trong thời gian tới. Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục giữ mức tăng 

trưởng cao tại địa phương có điểm du lịch văn hóa. 

- Nghệ thuật biểu diễn: Bảo tồn, gìn giữ và phát huy các loại hình nghệ 

thuật truyền thống được các địa phương quan tâm thực hiện thông qua việc 

khuyến khích thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 

biểu diễn. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn các loại hình nghệ 

thuật đặc sắc. Các địa phương cũng quan tâm, tập trung chỉ đạo phát triển thị 

trường cho tác phẩm sân khấu, âm nhạc, chương trình biểu diễn, đồng thời bảo 

tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc kết hợp với các loại hình nghệ 

thuật đương đại, tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng cao, thể hiện được tính sáng 

tạo, độc đáo của nghệ thuật truyền thống. Trong nhiều năm trở lại đây, các địa 

phương nỗ lực đẩy mạnh chính sách xã hội hóa các hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp xã hội được tham gia hưởng thụ và sáng tạo 

các giá trị văn hóa; khuyến khích phát triển các đơn vị nghệ thuật ngoài công 

lập; đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc 
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điểm từng loại hình nghệ thuật. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực, khuyến 

khích tài năng, sáng tạo, ưu đãi văn nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 

cũng được địa phương triển khai, thực hiện; tạo điều kiện cho đạo diễn, nhạc sĩ, 

biên kịch, diễn viên, người dẫn chương trình được tham gia các lớp bồi dưỡng, 

đào tạo nâng cao nghiệp vụ. 

- Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm: Hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm tiếp tục được tổ chức đa dạng, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền 

nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa 

phương và nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân. Các địa 

phương tập trung xây dựng các công trình mỹ thuật công cộng, phục vụ dân 

sinh, cảnh quan kiến trúc có giá trị thẩm mỹ và bản sắc dân tộc; phát triển ngành 

mỹ thuật công nghiệp, mỹ thuật ứng dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị 

trường. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua việc hỗ trợ mở các lớp bồi 

dưỡng nhiếp ảnh, mỹ thuật; tổ chức các trại sáng tác văn học nghệ thuật để tạo 

môi trường giao lưu, phát triển nghệ thuật tại địa phương. Tổ chức các cuộc thi 

sáng tác biểu trưng, chọn tác phẩm thể hiện nét đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh, địa 

phương để phục vụ hoạt động giới thiệu, giao lưu về kinh tế, văn hóa, xã hội; 

quảng bá trên các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu, phục vụ công tác đối 

ngoại, xúc tiến đầu tư thương mại, dịch vụ, du lịch. Tổ chức các cuộc triển lãm, 

trưng bày ảnh nghệ thuật phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, phục vụ 

công tác tuyên truyền và nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật của công chúng. Định 

kỳ tổ chức các cuộc triển lãm, hội chợ thương mại tại các địa phương nhằm giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa mang thương hiệu 

của tỉnh phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và du khách. 

- Quảng cáo: Tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động quảng cáo phát triển, 

thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động quảng cáo ngoài trời. Việc tiếp nhận và thẩm 

định hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo tại địa phương được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng theo 

quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn. Các hoạt động quảng 

cáo thường xuyên được đổi mới, đa dạng hóa hình thức trên phương tiện thông tin 

đại chúng và trên các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch của địa phương gắn với 

sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong nước và quốc tế. 

II. MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có một số đánh giá như sau: 

1. Thuận lợi 

- Nhận thức của các Bộ, ngành, địa phương về tầm quan trọng của công 

nghiệp văn hóa đã từng bước được nâng cao. 

- Việc chỉ đạo, phê duyệt các kế hoạch, đề án, quy hoạch liên quan đến 

phát triển công nghiệp văn hóa, tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư, phát triển 

ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng đã được các Bộ, ngành, địa phương chủ động 

thực hiện. 
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- Công tác đãi ngộ đối với những người tham gia vào quá trình phát triển 

các ngành công nghiệp văn hóa (người sáng tạo, các văn nghệ sỹ, ca sỹ, nghệ 

nhân, diễn viên…) ngày càng được quan tâm. 

- Việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin từng bước được 

đẩy mạnh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để 

nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. 

- Tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có trọng tâm, trọng 

điểm, phát huy được lợi thế của ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện kinh tế - 

xã hội; đồng thời gắn liền với quảng bá hình ảnh, con người Việt Nam góp phần 

bảo vệ và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trong quá trình giao lưu hội nhập 

và hợp tác quốc tế. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 

3715/VPCP-KGVX ngày 06/5/2019 về việc tiếp tục triển khai Chiến lược phát 

triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm (Kế hoạch số 736/KH-BVHTTDL ngày 

24/02/2020), đồng thời gửi các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể 

tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đến nay có 

2/7 Bộ, 36/63 địa phương tổ chức sơ kết và gửi Báo cáo
3
). Tuy nhiên, do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa thể tổ chức 

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chiến lược theo kế hoạch đã đề ra.  

Công tác triển khai Chiến lược trong thời gian qua cho thấy vị trí và tầm 

quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội chưa được nhận thức một cách đầy đủ, dẫn đến còn gặp khó khăn như:  

- Một số địa phương còn chưa xây dựng kế hoạch và báo cáo hàng năm về 

các nội dung triển khai, thực hiện Chiến lược. 

- Nguồn nhân lực dành cho công tác triển khai, thực hiện Chiến lược cả về 

lý luận và thực tiễn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với một 

số lĩnh vực mới.  

- Công tác quy hoạch còn hạn chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện phát 

triển các ngành công nghiệp văn hóa chưa được bổ sung, hoàn thiện kịp thời để 

phát huy hết tiềm năng sẵn có. 

- Nguồn kinh phí dành cho hoạt động và đầu tư nâng cấp trang thiết bị 

trong các công trình văn hóa nghệ thuật, thiết chế văn hóa trọng điểm chưa được 

quan tâm đúng mực và đầu tư thiếu đồng bộ. 

- Chưa thu hút được đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài 

nước tham gia vào lĩnh vực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đội ngũ 

cán bộ trực tiếp làm công việc này chưa có nhiều điều kiện khảo sát, học tập 

kinh nghiệm ở những nước có ngành công nghiệp văn hóa phát triển. 

                                           
3
 Phụ lục 2: Tổng hợp Báo cáo sơ kết 03 năm của các Bộ, ngành, địa phương triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg. 
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- Số lượng các dự án liên quan đến công nghiệp văn hóa còn ít, chưa đủ 

khả năng thâm nhập và tác động sâu rộng tới nhận thức của toàn xã hội, cũng 

như chính những người tham gia vào hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ 

văn hóa. Nhiều ngành công nghiệp văn hóa còn đang trong giai đoạn thử 

nghiệm, chưa có nhiều sáng tạo đột phá. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI  

Để triển khai Chiến lược đạt hiệu quả cao hơn, khắc phục những khó 

khăn, hạn chế nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg, cụ thể như sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người 

dân về tầm quan trọng của việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. 

- Đề xuất các chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, khuyến khích sáng 

tạo đối với văn nghệ sỹ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; hoàn 

thiện chính sách đặt hàng, ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát 

triển các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế, tiềm năng. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa các Bộ, 

ngành, địa phương theo nguyên tắc phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn, bảo 

đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp nhằm thúc đẩy phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa; tăng cường phân cấp trong hệ thống hành chính, đồng thời 

đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động 

thực thi công vụ. 

- Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực và cải 

thiện kỹ năng quản lý, kỹ năng kinh doanh trong ngành công nghiệp văn hóa; tăng 

cường liên kết, hợp tác để các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu tham gia có 

hiệu quả vào phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp văn hóa. 

- Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ hiện 

đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ sản phẩm văn hóa và nâng cao 

chất lượng dịch vụ văn hóa; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại; nâng cao hàm lượng khoa học 

- kỹ thuật trong chuỗi sản xuất sản phẩm và dịch vụ. 

- Từng bước hình thành cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn 

hóa trong nước thông qua hoạt động quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận, sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của công chúng. 

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, giao cho các đơn vị thực hiện: 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành “Chỉ thị về đẩy mạnh công tác triển khai, thực hiện Chiến 

lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”, nhằm đạt mục tiêu 

đề ra tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg. 
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2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất 

phương pháp, cách thức, quy mô, tỷ trọng của ngành công nghiệp văn hóa; đưa 

chỉ tiêu này vào hệ thống chỉ tiêu quốc gia. 

3. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội thực 

tiễn để đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn 

hóa ở địa phương, đảm bảo quy mô, chất lượng, góp phần quảng bá văn hóa và 

đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới. 

4. Các Bộ, ngành, địa phương đưa kết quả triển khai, thực hiện Chiến 

lược vào nội dung công tác thi đua hàng năm của đơn vị.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các Bộ: Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại giao; 

Nội vụ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục Du lịch; Cục Điện ảnh; 

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; 

Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Đào tạo; 

- Lưu VT, CBQTG, LH (30). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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