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Kính thưa bạn đọc!
Bạn đang có trên tay Bản tin tham khảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc tế số đặc biệt - Xuân Kỷ Hợi 2019.
Đây là món quà đầu xuân mới Ban biên tập chúng tôi xin gửi tới bạn đọc với lời chúc mừng năm mới tốt đẹp,
lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất.
Năm 2018, Bản tin tham khảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc tế, với sự đổi mới về nội dung nhằm mục
đích phục vụ các nhà quản lý, những người hoạt động và quan tâm tới lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch
và Gia Đình trong cả nước một cách toàn diện và thiết thực hơn. Nội dung thông tin mang tính định hướng,
quản lý, chiến lược của Đảng và Nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng những diễn biến mới với các
kinh nghiệm quý, bài học tham khảo của quốc tế trong nhiều hoạt động rất đáng quan tâm trên lĩnh vực
này. Trong năm qua, 09 số Bản tin đã được xuất bản bám sát các chủ đề hoạt động nổi bật của Ngành ở
trong nước và lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quốc tế.
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, Bản tin
tham khảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc tế đã góp phần tích cực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành
lĩnh vực VHTTDL trong nước cũng như việc nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quý của các nước trên thế
giới trong lĩnh vực này. Những ghi nhận và động viên của lãnh đạo Ngành, của các chuyên gia, các nhà quản
lý và đông đảo bạn đọc cả nước là nguồn động lực to lớn để tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên không
ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ban biên tập Bản tin tham khảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc tế xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Lãnh đạo
Ngành, lãnh đạo các cấp, tới Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở VHTT, Sở VHTTDL 63 Tỉnh/Thành phố cùng
quý độc giả đã đồng hành cùng Bản tin trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục vươn lên xây
dựng Bản tin tham khảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc tế có nội dung ngày một phong phú, thiết thực,
xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của bạn đọc.
Xin kính chúc quý độc giả một năm mới tốt lành và thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn./.
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Nhà báo NGUYỄN THANH LIÊM
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Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Nam Nguyễn

NGÀNH VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ QUAN TRỌNG,
TOÀN DIỆN TRONG NĂM 2018

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã dành thời gian trao đổi với độc giả
Bản tin tham khảo về những nội dung nổi bật của ngành trong năm vừa qua.

- Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, nhìn lại những thành tích
đạt được trong một năm qua của ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Bộ trưởng ấn tượng với thành tích nào nhất?
+ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nhìn lại một năm vừa
qua, có thể thấy ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt
được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018 đã mở đầu với chiến
thắng ấn tượng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, giành
Huy chương Bạc Giải bóng đá U23 châu Á. Chiến công đó đã
truyền lửa nhiệt huyết, tinh thần lạc quan, không khí mới mẻ
tới không chỉ lĩnh vực thể thao mà tác động tới toàn bộ các
lĩnh vực kinh tế, xã hội khác. Và những ngày cuối cùng của năm
dương lịch, Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã xuất sắc giành Cup
Vô địch Giải AFF Cup 2018 sau 10 năm mong đợi.
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Các hoạt động thể thao từ quần chúng tới thể thao thành
tích cao đều đạt được những thành tích nổi bật…Công tác
giáo dục thể chất và thể thao trường học có nhiều chuyển
biến tích cực, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển
khai hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và võ cổ
truyền trong các trường phổ thông; chương trình bơi an toàn,
phòng chống đuối nước trẻ em đã nhận được sự quan tâm
của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội… Đại hội thể
dục thể thao các cấp và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
được tổ chức thành công đã khép lại một chu kỳ phát triển
của thể thao Việt Nam, kết quả Đại hội cho thấy sự gia tăng về
thành tích của các môn thể thao và đặc biệt là các môn thi đấu
tại Olympic, Asiad.
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Ở lĩnh vực văn hóa, năm 2018 là năm có nhiều kết quả tích
cực của các lĩnh vực trong đó có thể kể đến Nghị định số 110/
NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và
tổ chức lễ hội; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018
của Chính phủ quy định ngày thành lập, ngày truyền thống,
ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương. Cùng với đó,
công tác quản lý lễ hội ngày một nề nếp hơn, các biểu hiện
thương mại hóa lễ hội, lợi dụng lễ hội để trục lợi đã giảm.
Việc thực hiện các giải pháp về xây dựng con người Việt Nam
phát triển toàn diện được triển khai sâu rộng ở cơ sở, từng bước
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nhiều đổi mới, đã
tạo sự lan tỏa, thẩm thấu vào các mặt của đời sống xã hội.
Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa góp phần
giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, ý thức tự
hào và tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc, tính cố kết cộng
đồng, đồng thời ngăn chặn nguy cơ mai một, thất truyền của
các di sản văn hóa. Năm 2018, Hội nghị “Bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững” được tổ
chức với sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị
thực sự trở thành diễn đàn trao đổi, thảo luận, khẳng định vai
trò công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa bền vững
trong đời sống kinh tế, văn hóa, du lịch hiện nay.
Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Điện ảnh đánh dấu nhiều
bước tiến vượt bậc. Ngành điện ảnh đã tổ chức thành công
nhiều chuỗi hoạt động, tuần phim... Với những nỗ lực lớn, toàn

ngành đã tháo gỡ một số khó khăn trong quy trình thẩm định
và cấp kinh phí đặt hàng sản xuất phim, thực hiện giải ngân các
dự án phim tài liệu, phim khoa học, hoạt hình… theo kế hoạch
đặt hàng của Nhà nước. Đáng lưu ý, hoạt động chiếu phim lưu
động tiếp tục phục vụ 9,1 triệu lượt người xem ở các vùng sâu,
vùng xa, vùng khó khăn…
Ở lĩnh vực Du lịch, ngành tiếp tục đạt được những dấu
mốc quan trọng trong việc thu hút khách quốc tế, ngày
19/12/2018, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã đạt mốc
15 triệu. Đây là dấu mốc quan trọng của ngành trong năm
và du lịch năm 2018 được coi là điểm sáng của nền kinh tế.
Ngành cũng phục vụ khoảng 80 triệu lượt khách nội địa, dự
kiến tổng thu từ khách du lịch sẽ đạt 620.000 tỷ đồng. Những
con số này góp phần khẳng định Việt Nam đang và sẽ là một
điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện, là tiền đề để du lịch
Việt Nam phấn đấu mục tiêu định hướng phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục gìn giữ, phát huy các
giá trị của di sản đặc biệt trong việc góp phần tăng trưởng
lượng khách cho các điểm đến…
- Phóng viên: Năm qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, vì
vậy, việc tổ chức lễ hội đã tuân thủ nghiêm các văn bản chỉ đạo
của Trung ương và địa phương. Trong báo cáo của Chính phủ
nhận xét, các biểu hiện thương mại hóa lễ hội, lợi dụng lễ hội
để trục lợi đã giảm. Xin Bộ trưởng cho biết, năm tới, đặc biệt là
mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019, Bộ sẽ có những chỉ đạo quyết liệt
nào nhằm tổ chức và quản lý tốt các hoạt động lễ hội hơn nữa?

Lễ hội Chùa Hương. Ảnh: Nam Nguyễn
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tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội, đẩy
mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo đúng mục tiêu của
lễ hội là giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tính
nhân văn cho người dân nhằm bảo tồn phát huy được những
nét đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các
dân tộc thông qua các hoạt động lễ hội.

Lễ hội Gò Đống Đa. Ảnh: Nam Nguyễn

Lễ hội Đền Sóc. Ảnh: Nam Nguyễn

+ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Ngay sau khi Chính phủ
ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm
2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản liên quan. Theo đó,
nhằm tổ chức và quản lý tốt các hoạt động lễ hội năm 2019,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục, Vụ có liên quan xây
dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra lễ hội tại các địa
phương trong toàn quốc.
Đối với một số địa phương còn xảy ra những hiện tượng
chen lấn, xô đẩy, giành lộc tại một số lễ hội tổ chức trong năm
2018 phải xây dựng phương án chuyển đổi hình thức tổ chức,
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tham gia lễ hội,
thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.
Đối với Hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú
Thọ; Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
đề nghị địa phương xây dựng Đề án đổi mới hình thức tổ chức,
02 lễ hội này không được tổ chức khi Đề án chưa được Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt.
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ được ban
hành và với chỉ đạo quyết liệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, các lễ hội được tổ chức năm 2019 và giai đoạn tiếp theo sẽ
kiên quyết không để tồn tại việc lợi dụng tổ chức lễ hội nhằm
mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc
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- Phóng viên: Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội
khóa XIV, Bộ trưởng từng khẳng định, các di sản đã đem lại
nguồn lợi vô cùng to lớn trong sự phát triển du lịch Việt Nam,
coi đầu tư cho di sản như một công trình dự án đầu tư bằng
ngân sách thì không những thu hồi vốn rất nhanh mà còn có
lãi lớn. Vậy trong chiến lược phát triển của ngành văn hóa và
du lịch, ngành sẽ tập trung vào các nội dung chỉ đạo nào trong
việc giữ gìn, bảo tồn, trùng tu và phát huy các giá trị di sản?
+ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Di sản văn hóa Việt Nam
là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được
hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trên cả
nước hiện có trên 4 vạn di tích được kiểm kê, trong đó có gần
10.000 di tích cấp tỉnh; 3.466 di tích quốc gia; 95 di tích quốc
gia đặc biệt… Đồng thời, Việt Nam đang đứng đầu trong khu
vực Đông Nam Á về số lượng di sản được UNESCO ghi danh (8
Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; 12 Di sản văn hóa phi
vật thể; 07 Di sản tư liệu).
Các di sản đã thu hút lượng lớn khách du lịch. Đặc biệt, chỉ
tính riêng 08 khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt
Nam đón trên 16 triệu khách (7 triệu khách quốc tế; 9 triệu
khách trong nước), với doanh thu từ vé tham quan và phí dịch
vụ trực tiếp khoảng 2.535 tỷ đồng. Đó là chưa kể tới nguồn thu
từ các hoạt động du lịch, dịch vụ khác tại các khu di sản này như
khách sạn, nhà hàng, vui chơi, giải trí... còn lớn hơn gấp nhiều
lần so với khoản thu từ vé tham quan, đồng thời cũng giải quyết
việc làm cho số lượng không nhỏ người dân địa phương.
Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục đầu tư cho công
tác tu bổ, tôn tạo các khu di sản để thu hút khách du lịch tới
tham quan, nghiên cứu, góp phần quảng bá, nâng cao hình
ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ở đây, tôi cũng phải nêu lên một thực tế, đôi khi, việc phát
triển du lịch một cách ồ ạt trong khi chưa đầu tư hợp lý cho cơ
sở hạ tầng đã làm cho di sản có nguy cơ bị ô nhiễm do quá tải,
nhất là trong mùa lễ hội.
Chính vì vậy, trong thời gian tới, để giải quyết hài hòa mối
quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, chúng ta cần tiếp tục hoàn
thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và
quản lý di sản văn hóa; kiểm soát chặt chẽ hoạt động tu bổ, tôn
tạo di tích theo đúng quy định của Luật di sản văn hóa; triển
khai thực hiện các quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa
và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam...; chỉ đạo các địa phương có
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Di sản Thế giới, di tích quốc gia đặc biệt lập Quy hoạch trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang trình Thủ tướng
ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá
trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững, trong đó có việc
nâng cao trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các
Bộ, ngành liên quan ở Trung ương và các địa phương trong
công tác bảo vệ gắn với phát huy bền vững các giá trị di sản
văn hóa; thường xuyên kiểm tra các di tích, lễ hội để chỉ đạo
địa phương xử lý nghiêm các hành vi trục lợi trái phép làm tổn
hại tới giá trị di tích…
- Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, với những thành tích ấn
tượng của du lịch Việt Nam trong thời gian qua, theo Bộ
trưởng, những điểm nào cần đặc biệt quan tâm của ngành
nếu muốn giữ được tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế
đến Việt Nam cũng như việc giữ được sức hấp dẫn, mới mẻ để
du khách quay trở lại?
+ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Để giữ được tốc độ tăng
trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cũng như việc giữ
được sức hấp dẫn, mới mẻ để du khách quay trở lại Việt Nam,
cần có những giải pháp mang tính ngắn hạn và dài hơi.
Trong ngắn hạn (1-2 năm), chúng ta cần nâng cao mức độ
ưu tiên cho ngành du lịch về nguồn lực tài chính, cải thiện hiệu
quả xúc tiến du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
và nâng cao độ mở cửa điểm đến du lịch Việt Nam.
Về trung hạn (3-5 năm), cần cải thiện hạ tầng dịch vụ du
lịch, hạ tầng hàng không, hạ tầng mặt đất và cảng cũng như
nâng cao sức hấp dẫn của tài nguyên văn hóa và tài nguyên
tự nhiên. Giai đoạn này cũng cần phải phát triển sản phẩm
mới, hấp dẫn trên cơ sở khai thác thế mạnh tài nguyên, có hàm
lượng giá trị gia tăng và có tính cạnh tranh cao.
Trong dài hạn, cần cải thiện và duy trì sức cạnh tranh của
các yếu tố khác như sự bền vững về môi trường mà việc này
cần thực hiện ngay trong ngắn hạn và trung hạn nhưng hiệu
quả chỉ có thể cần thời gian trong dài hạn, môi trường kinh
doanh, an ninh - an toàn, vệ sinh - y tế, nhân lực - thị trường lao
động và sức cạnh tranh về giá.
Các nhiệm vụ chính của từng giai đoạn là nhiệm vụ trọng
tâm, nhưng song song vẫn phải thực hiện các giải pháp đồng bộ.
- Phóng viên: Về thể thao, Bộ trưởng mong mỏi điều gì
nhất với thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao
trong năm tới?
+ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Năm 2018, Thể thao Việt
Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trên cả lĩnh vực thể
dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Phong
trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục có sự phát triển
tốt ở tất cả các đối tượng, địa bàn, đặc biệt là các hoạt động

Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành Huy chương Vàng tại AFF Cup
2018. Ảnh: Nam Nguyễn

thể dục thể thao ở cộng đồng, trường học, lực lượng vũ trang,
công nhân viên chức. Thành tích thể thao tiếp tục được duy trì
và có bước tiến bộ.
Để thể thao nước nhà tiếp tục phát triển bền vững, trong
năm 2019 sắp tới, ngành thể dục thể thao cần tiếp tục tham
mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện các
chủ trương, chính sách về lĩnh vực thể dục thể thao nhằm nâng
cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải
thiện chất lượng giống nòi; cần mở rộng và đa dạng hóa các
hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thể dục, thể thao giải
trí đáp ứng nhu cầu giải trí của xã hội và tạo thói quen hoạt
động, vận động hợp lý suốt đời; đẩy mạnh công tác giáo dục
thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển
con người toàn diện, xác định giáo dục thể chất và thể thao
trường học phải là nền tảng phát triển thể thao thành tích cao.
Bên cạnh đó, cần nâng cao thành tích của các môn thể
thao trọng điểm, phấn đấu giành thành tích cao tại các kỳ SEA
Games, ASIAD, Olympic, các giải thể thao khu vực, châu Á và
thế giới, trong đó xác định SEA Games 29 là mục tiêu phấn đấu
của năm 2019 và cũng là bước đệm chuẩn bị cho kỳ Olympic
32 năm 2020 tại Nhật Bản và SEA Games 31 năm 2021 tại Việt
Nam. Đồng thời, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển
chọn, đào tạo tài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các
lớp kế cận cho thể thao nước nhà.
Với những thành công trong năm 2018, khi kỳ vọng của
người hâm mộ ngày càng cao, áp lực cho những người làm
công tác thể thao và trực tiếp là các vận động viên, huấn luyện
viên càng lớn, nhưng tôi tin tưởng và hi vọng với tinh thần
đoàn kết, tất cả sẽ biến áp lực thành động lực để giành nhiều
thành tích nhanh hơn - cao hơn - xa hơn trong năm 2019.
- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
Thái Linh (thực hiện)
Số đặc biệt năm 2018 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ

7

GÓC NHÌN QUẢN LÝ

THỂ THAO
VIỆT NAM 2018:

MỘT NĂM NHIỀU
DẤU ẤN MẠNH MẼ
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải. Ảnh: Nam Nguyễn

Chưa bao giờ Thể thao Việt Nam mang lại nhiều dấu ấn quan trọng và những nguồn năng lượng tích cực tới
người hâm mộ, người luyện tập thể thao nước nhà như năm 2018. Nhân dịp năm mới 2019, Thứ trưởng Bộ
VHTTDL Lê Khánh Hải đã chia sẻ về chủ đề này.

- Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, một năm đã qua, Thể
thao Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến ấn tượng. Xin Thứ
trưởng cho biết một vài điểm nhấn về những mặt mạnh của
Thể thao Việt Nam trong năm qua?

chức dạy bơi và đầu tư xây lắp các mô hình bể bơi phục vụ nhu
cầu tập luyện môn bơi của trẻ em. Qua đó, tỷ lệ trẻ em học bơi
và biết bơi tăng nhanh, số lượng trẻ em tử vong do đuối nước
giảm rõ rệt theo từng năm.

+ Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Phát huy những thành công
của Thể thao Việt Nam đã đạt được trong năm 2017, đặc biệt là
những thành công vượt bậc tại ASIAD 2018, Thể thao Việt Nam
tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên cả lĩnh vực thể dục
thể thao (TDTT) quần chúng và thể thao thành tích cao. Điều đó
thể hiện qua các hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức
sôi nổi, phát triển rộng khắp ở tất cả các đối tượng, địa bàn…
thu hút hàng triệu người tham gia.

Đại hội thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể thao toàn
quốc lần thứ VIII được tổ chức thành công đã khép lại một chu
kỳ phát triển của thể thao Việt Nam. Kết quả Đại hội cho thấy sự
gia tăng về thành tích của các môn thể thao và đặc biệt là các
môn thể thao Olympic, Asiad. Điều này thể hiện ở 169 lượt phá
kỷ lục Đại hội, 43 lượt phá kỷ lục quốc gia (trong đó 150 kỷ lục
Đại hội, 32 kỷ lục quốc gia của các môn Olympic, Asiad).

Thể thao trong cộng đồng cũng có những bước phát
triển đáng ghi nhận với nhiều địa điểm công cộng được lắp
đặt thêm dụng cụ TDTT nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện cho
nhân dân. Công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học có
nhiều chuyển biến tích cực, phối hợp với ngành giáo dục và
đào tạo triển khai hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa
giờ và võ cổ truyền trong các trường phổ thông; chương trình
bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em đã nhận được sự
quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội; các
tỉnh/thành đã tăng cường đầu tư và huy động các nguồn lực
để tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tổ chức tập huấn, tổ
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Về thể thao thành tích cao, chúng ta đã tập trung đào tạo,
tập huấn lực lượng vận động viên, các đội tuyển quốc gia tại các
Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để tham dự và thi đấu
giành thành tích xuất sắc trên các đấu trường thể thao khu vực,
châu lục và thế giới, trong đó ưu tiên đầu tư cho 62 VĐV, 16 HLV
xuất sắc của 19 môn thể thao.
Tại ASIAD 18, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công
xếp thứ 17/45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thành tích 38
huy chương các loại, trong đó có 04 huy chương vàng, 16 huy
chương bạc, 18 huy chương đồng, đặc biệt lần đầu tiên Việt
Nam giành được huy chương vàng ở những môn thể thao
Olympic cơ bản là Điền kinh, Rowing, đội tuyển bóng đá nam
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lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết, là 1 trong 4 đội tuyển đạt
thành tích tốt nhất tại ASIAD.
Bên cạnh đó, đội tuyển bóng đá U23 còn giành Huy chương Bạc
tại giải U23 châu Á và đội tuyển bóng đá quốc gia giành Huy chương
Vàng giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018.
Song song với việc phát triển phong trào TDTT và nâng cao
thành tích thể thao trên trường quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thể dục thể thao và các địa
phương triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế,
chính sách hoạt động thể dục thể thao tiếp tục được hoàn thiện.
Đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thể dục, thể thao tại kỳ họp thứ 5 khóa XIV, với tỷ lệ 93,84%
phiếu tán thành. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số
152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định một số chế độ đối với
huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn
và thi đấu. Tiếp đến là dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Phóng viên: Qua quan sát, nhiều hoạt động thể thao
quần chúng, phong trào luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe
của người dân ngày một nhiều hơn và đa dạng hơn. Nhiều
phòng tập thể thao được mở ra tại các thành phố lớn, nhiều
giải chạy cộng đồng được mở ra thu hút đông đảo người dân
tham gia. Vậy các hoạt động thể thao quần chúng được Bộ
VHTTDL đang thúc đẩy như thế nào thưa Thứ trưởng?
+ Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Như trên tôi đã chia sẻ, thể thao
quần chúng ngày càng phát triển và là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Như các bạn thấy,
người dân hàng sáng, mỗi buổi tối luôn dành thời gian để chạy bộ
tại các địa điểm công cộng. Nhiều cuộc thi chạy bộ được tổ chức
trên nhiều tỉnh thành phố với sự tham dự của đủ mọi lứa tuổi, thu
hút đông đảo quần chúng với nhiều niềm say mê, hứng khởi. Các
phòng tập thể dục thể thao do tư nhân đầu tư được trang bị hiện
đại, giáo trình tập luyện bài bản đã đáp ứng mọi nhu cầu cho người
dân có mong muốn rèn luyện, nâng cao sức khỏe…
Trong năm 2019, ngành thể dục thể thao tiếp tục đẩy mạnh
phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn
cả nước, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại“ để vận động và thu hút đông đảo
nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tạo điều kiện
thuận lợi nhằm phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập
luyện thể dục, thể thao ở cơ sở; quan tâm phát triển phong trào
thể dục, thể thao trường học; người cao tuổi, người khuyết tật
và công nhân lao động tại các khu công nghiệp góp phần nâng
cao thể lực, tầm vóc của người dân, đặc biệt trong đối tượng
thanh thiếu niên, học sinh, tạo nền tảng cho phát triển thể thao
thành tích cao.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL tặng Huy chương Vàng AFF Suzuki cup
2018 cho các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

- Phóng viên: Về thể thao thành tích cao, thời gian qua,
việc đầu tư có trọng điểm cho các môn thể thao thế mạnh của
Việt Nam được cho là có hiệu quả. Vậy công tác này sẽ được
thực hiện trong năm 2019 như thế nào thưa Thứ trưởng?
+ Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Trong năm 2018, Đoàn Thể thao
Việt Nam (TTVN) đã kết thúc kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18
(ASIAD 2018) một cách thành công nhất trong lịch sử các kỳ tham
dự Đại hội. Điều này chứng minh rằng công tác huấn luyện, chuẩn
bị của Thể thao Việt Nam đang dần đạt chuẩn so với các nước
trong châu lục. Trong thời gian tới, định hướng của ngành vẫn
tiếp tục tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao trọng điểm,
các môn có trong chương trình thi đấu của Olympic và Asiad.
Trọng tâm trước hết là các môn Olympic mà thể thao Việt
Nam có thế mạnh như Bơi, Điền kinh, Bắn súng, Thể dục dụng
cụ và nhóm môn cá nhân như Cử tạ, Taekwondo, Vật, Boxing,
Kiếm… Chuẩn bị tốt lực lượng tham dự, thi đấu giành thành
tích cao ở SEA Games 30 ở Philippines, Đại hội Thể thao bãi biển
thế giới lần thứ 1 tại Mỹ, vòng loại Olympic, Paralympic 2020 và
các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.
- Phóng viên: Một điều không thể không nói tới đó là môn
thể thao vua- bóng đá năm qua đã mang tới cho người hâm
mộ những niềm hy vọng trào dâng. Theo Thứ trưởng, bóng
đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc như thế nào và
năm 2019, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào điều gì để đưa bóng
đá Việt Nam phát triển vững chắc?
+ Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Chúng ta vừa chứng kiến một
trong những sự kiện thành công nhất của bóng đá Việt Nam
những ngày cuối năm 2018 vừa qua, đó là chiến thắng của Đội
Số đặc biệt năm 2018 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Đội tuyển bóng đá quốc gia giành Huy chương Vàng giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Nam Nguyễn

tuyển bóng đá nam tại AFF Cup. Giữa năm, đội tuyển lọt vào
vòng bán kết Asiad và đầu năm 2018, đội tuyển bóng đá U23
Việt Nam đạt giải Á quân U23 châu Á. Sau nhiều năm, năm 2018,
bóng đá ở một góc độ nào đó đã đáp ứng được những khát
khao của người hâm mộ Việt Nam. Ở đâu, người hâm mộ cũng
nói về thầy trò HLV Park Hang-seo với những niềm hy vọng mới.
Cùng với đó, các giải bóng đá trong nước cũng đã kéo được
lượng người hâm mộ tới sân vào mỗi cuối tuần một cách kỷ lục.
Phát huy những lợi thế đó, mục tiêu chính của bóng đá Việt
Nam năm 2019 là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chiến lược
phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030 và chuẩn bị chu đáo cho các đội tuyển tham dự và
đạt thành tích tại Vòng chung kết Asian Cup ngay sau dịp Tết
Dương lịch 2019, vòng loại World Cup 2020, SEA Games 30 và
các giải bóng đá quốc tế khác.
- Phóng viên: Để chuẩn bị cho SEA Games tổ chức tại Việt
Nam vào năm 2021, vậy trong năm 2019, chúng ta sẽ tập
trung vào các nội dung gì để các hoạt động này được tổ chức
hiệu quả thưa ông?
+ Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Năm 2018, Thực hiện ý kiến
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã phối hợp với
UBND TP Hà Nội xây dựng Đề án; Ban Cán sự Đảng Bộ đã có tờ
trình, báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến về chủ trương đăng cai tổ
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chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021 tại TP Hà Nội.
Đây là sự kiện thể thao lớn, có ý nghĩa cũng như tầm quan trọng
về chính trị, kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Trong
nhiều năm trở lại đây, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị
thế của mình trên đấu trường thể thao khu vực cũng như châu
lục khi trở thành nước chủ nhà của nhiều giải đấu lớn như SEA
Games 2003, ABG5… và đã đạt được nhiều thành công vang
dội. Qua mỗi lần tổ chức, tôi cho rằng, ngành thể thao Việt Nam
đã liên tục đúc rút kinh nghiệm để hoàn thiện, nâng cao chất
lượng cho những lần sau đó.
Về cơ sở vật chất tại Hà Nội hiện nay cũng đã được bảo
dưỡng, nâng cấp một bước tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần
thứ VIII năm 2018. Đối với cơ sở vật chất hiện có, việc cải tạo, sửa
chữa, nâng cấp, chủ yếu là chỉnh trang, sơn, sửa chữa nhỏ; bổ
sung hệ thống âm thanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện
dự phòng; cải tạo lại khu vực VIP; bố trí các phòng chức năng...
là đủ điều kiện để phục vụ tổ chức SEA Games 31. Bộ VHTTDL
khẳng định, sẽ làm đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: tận
dụng triệt để cơ sở vật chất hiện có, không đầu tư xây dựng mới
các công trình thể thao từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng
cường thu hút các nguồn lực của xã hội để tổ chức SEA Games.
Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Khánh Hải!
Thái Linh (thực hiện)
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THỨ TRƯỞNG TRỊNH THỊ THỦY:

Lễ hội
CẦN GÓP PHẦN
BẢO TỒN PHÁT
HUY NHỮNG NÉT
ĐẸP, CÁC GIÁ TRỊ
VĂN HÓA TRUYỀN
THỐNG CỦA CỘNG
ĐỒNG CÁC DÂN TỘC

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy. Ảnh: Minh Khánh

Trong năm 2018, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt nhiều
kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần vào thành quả chung
của ngành là những thành tựu về công tác quản lý lễ hội, công
tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn hóa dân tộc thiểu số…
Trong không khí đón chào năm mới 2019, phóng viên đã có cuộc
trao đổi với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị
Thủy về những thành tích của ngành mà Thứ trưởng, người được
Ban cán sự Đảng Bộ phân công chịu trách nhiệm quản lý và chỉ
đạo đã góp phần tạo nên những thành tựu chung của ngành.

PV: Thưa Thứ trưởng, năm 2018, ngành văn hóa, thể thao
và du lịch đã đạt nhiều thành tựu. Trong đó có sự đóng góp
không nhỏ của những lĩnh vực như Điện ảnh, Văn hóa dân
tộc… Thứ trưởng có thể cho biết những thành tích nổi bật
của các lĩnh vực này trong năm qua?
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Năm 2018 là năm có nhiều
kết quả tích cực trên các lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch
trong đó có thể kể đến việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
trình Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày
29/8/2018 về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 111/2018/
NĐ-CP ngày 29/8/2018 quy định ngày thành lập, ngày truyền
thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Nghị
định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng
danh hiệu “Gia đình văn hoá“; “Thôn văn hoá“, “Làng văn hoá“,
“Ấp văn hoá“, “Bản văn hoá“, “Tổ dân phố văn hoá“; Tổ chức Hội
nghị Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2018; Tổ chức thành công các sự
kiện lớn như Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ
III năm 2018; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc
vùng Đông Bắc lần thứ X; Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần
thứ V… Những kết quả nêu trên đã thể hiện sự quan tâm của
Đảng, Nhà nước tới công tác văn hóa, sự chỉ đạo quyết liệt của
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự vào cuộc đồng
bộ, có hiệu quả của toàn ngành.
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Bên cạnh đó, hoạt động quản lý văn hóa thời gian qua đã
góp phần cụ thể hóa định hướng lớn của Đảng trong phát
triển văn hóa như Nghị quyết Trung ương VIII (7/1998) “xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc“; Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước“… Từ đó, các giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, bản sắc văn hóa dân
tộc không bị mai một, hòa tan trong quá trình hội nhập và
toàn cầu hóa. Nhiều giá trị văn hóa mới, tiến bộ đã được xác
lập, củng cố trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái
đẹp của văn hóa nhân loại. Đồng thời các giải pháp nâng cao
hiệu lực của quản lý văn hóa cũng tạo điều kiện thuận lợi cho
các hoạt động văn hóa phát triển đa dạng, phong phú và trở
thành nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng
bền vững, phù hợp với xu thế hội nhập, góp phần hiện thực
hóa quan điểm của Đảng “Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động
lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội“.
PV: Một hoạt động nổi bật của lĩnh vực Điện ảnh trong
năm 2018 là Việt Nam đã tổ chức thành công Liên hoan phim
Quốc tế Hà Nội lần thứ V. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay,
ngành Điện ảnh đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thứ
trưởng có thể chia sẻ những ý kiến của mình về lĩnh vực này
và định hướng phát triển trong năm tới?

GÓC NHÌN QUẢN LÝ

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Nhìn lại hành trình Liên hoan
Phim quốc tế Hà Nội từ năm 2010 đến nay, việc tổ chức đã quy
mô hơn, thể hiện năng lực, vị thế không ngừng được nâng cao.
Qua 5 lần tổ chức, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội đã khẳng
định thương hiệu Điện ảnh Việt Nam, tạo dựng được uy tín và
vị thế riêng trên trường quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá
thủ đô Hà Nội và du lịch Việt Nam.
Liên hoan phim không chỉ thu hút với nội dung hấp dẫn,
sáng tạo mà còn thành công trong việc xã hội hóa tổ chức sự
kiện, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cơ quan trung ương và
địa phương, tạo mối quan tâm, ủng hộ của mọi tầng lớp xã hội;
mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng
mối quan hệ, tìm kiếm thị trường, hợp tác làm phim giữa các
nhà điện ảnh trong nước và quốc tế, đề cao việc tôn vinh các
tài năng nghệ thuật điện ảnh đích thực, hướng đến giá trị nhân
văn và tinh thần hợp tác thân ái.
Chúng ta phải khẳng định, Liên hoan phim không phải át
chủ bài để làm điện ảnh phát triển, vì điện ảnh là một ngành
tổng hợp và đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng liên hoan phim được
ví như chất xúc tác, như một cú huých để dòng chảy điện ảnh
ngày một chuyên nghiệp. Nó cũng là cái đích để người làm
điện ảnh hướng đến.
Điều tồn tại là điện ảnh Việt vẫn còn thiếu các bộ phim lớn,
những bộ phim “đỉnh cao“. Hoạt động điện ảnh đã từng bước
được chuyên nghiệp hóa, nhưng việc phát lộ những tài năng
vẫn là vấn đề khó, không có những tài năng lớn sẽ rất khó có
những tác phẩm lớn. Bên cạnh đó, nhìn vào thực tế thời gian
qua, sự phát triển của điện ảnh Việt Nam cơ bản khẳng định
được xu thế, chủ trương xã hội hóa hoạt động điện ảnh của
nhà nước khá thành công.
Việc đầu tư, đặt hàng tác phẩm điện ảnh, xã hội hóa hoạt
động điện ảnh cần được quan tâm trong thời gian tới. Một
nhiệm vụ quan trọng cần được đẩy mạnh là công tác quảng
bá, đưa điện ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bởi quảng
bá một bộ phim Việt đến bạn bè quốc tế không chỉ đơn thuần
là một bộ phim, giá trị văn hóa hay du lịch của đất nước được
gửi gắm rất nhiều thông qua điện ảnh.
PV: Trong công tác quản lý lễ hội, năm 2018 đánh dấu
sự chuyển biến hết sức tích cực, trong đó, đặc biệt Nghị định
quản lý và tổ chức lễ hội đã được Chính phủ ban hành với
những quy định rõ ràng, chặt chẽ. Thứ trưởng có thể chia sẻ
kỳ vọng công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực này sẽ thay
đổi như thế nào sau khi Nghị định đi vào đời sống?
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Lần đầu tiên có một văn bản
quy phạm pháp luật dưới hình thức Nghị định của Chính phủ
về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, điều này khẳng định sự
quan tâm trong tạo ra cơ chế quản lý của Chính phủ, đồng thời
cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện trách

nhiệm quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn. Chúng tôi hy vọng
với sự vào cuộc một cách có trách nhiệm của chính quyền các
cấp, sự tuân thủ các quy định tại Nghị định, ý thức trách nhiệm
của ban tổ chức lễ hội và người tham gia lễ hội, trong thời gian
tới công tác quản lý và tổ chức lễ hội sẽ được quản lý, tổ chức
nề nếp, hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích, nội dung, giá trị văn
hoá, lịch sử của lễ hội. Thông qua đó giáo dục truyền thống,
lòng yêu nước, tính nhân văn cho người dân. Bảo tồn, phát huy
được những nét đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống của cộng
đồng các dân tộc thông qua các hoạt động lễ hội.
PV: Các ngày hội văn hóa, ngày hội văn hóa, thể thao và
du lịch các dân tộc, theo khu vực đã được Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức thành
công trong nhiều năm qua, thể hiện sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước đối với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thứ trưởng
có thể cho biết, trong năm 2019, việc thực hiện các ngày hội
cần chú trọng điều gì để ngày hội thực sự hiệu quả, góp phần
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân?
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Có thể khẳng định, nhờ việc
tổ chức các hoạt động Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc
thiểu số, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc
thiểu số theo từng khu vực, nhiều giá trị văn hóa dân tộc thiểu
số đã được tôn vinh, nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào
các dân tộc có nguy cơ mai một đã được phục dựng, bảo tồn
và phát huy. Cũng thông qua các Ngày hội, các hoạt động văn
hóa dân tộc thiểu số đã được giới thiệu đến bạn bè quốc tế về
giá trị di sản văn hóa độc đáo, phong phú của cộng đồng các
dân tộc Việt Nam; góp phần giáo dục truyền thống văn hóa,
đạo lý uống nước nhớ nguồn trong thế hệ trẻ về giá trị văn
hóa dân tộc. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước với đồng bào các dân tộc thiểu số.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể
thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X được tổ
chức đầu tháng 11 năm 2018 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị
Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 4686/QĐ- BVHTTDL
ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phê duyệt đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội giao lưu Văn hóa,
Thể thao và Du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số“ theo
khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013- 2020. Hội nghị đã chỉ ra
những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các Ngày hội như
đẩy mạnh xã hội hóa trong tổ chức Ngày hội; sự phối hợp tổ
chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội
đôi khi còn chưa chặt chẽ; nâng cao sự chủ động của các địa
phương trong xây dựng các hoạt động trong khuôn khổ Ngày
hội, giao lưu; đổi mới mô hình tổ chức, triển khai Ngày hội…
Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!
Hồng Gấm (thực hiện)
Số đặc biệt năm 2018 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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DU LỊCH
VIỆT NAM
ĐANG NGÀY CÀNG
ĐƯỢC NHÌN NHẬN
TÍCH CỰC TRONG THỊ
TRƯỜNG QUỐC TẾ
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng. Ảnh: Nam Nguyễn

Những năm gần đây, du lịch Việt Nam có bước tiến dài cả về thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư, phát triển
cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở dịch vụ, quảng bá xúc tiến, phát triển sản phẩm và đề xuất những cơ chế chính
sách, văn bản pháp luật tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Trên cơ sở những nền tảng đã đạt được, năm 2018
du lịch Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và từng bước khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi
nhọn như Nghị quyết 08/NQ-TƯ đã đề ra.

Đ

âu là thành công, đâu là hạn chế cùng những chiến
lược phát triển trong thời gian tới của du lịch Việt
Nam..., đây cũng chính là nội dung của bài phỏng vấn
với đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.
PV: Năm 2018, du lịch Việt Nam tiếp tục có nhiều khởi
sắc khi vị thế quan trọng của ngành dần được khẳng định
trong cơ cấu kinh tế - xã hội. Sự phát triển theo hướng hiện
đại, chuyên nghiệp của các sản phẩm, dịch vụ, dự án du lịch
cùng mức tăng trưởng ngoạn mục về lượng khách đã khẳng
định bước tiến của ngành. Điều này cũng đòi hỏi du lịch Việt
Nam cần tiếp tục vượt qua thách thức để bứt phá trên hành
trình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xin Thứ trưởng chia
sẻ thêm về điều này?

Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Năm 2018, ngành Du lịch phát
triển dựa trên nền tảng mới với nhiều cơ hội và điều kiện thuận
lợi. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về
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phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch
2017, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ
về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của
Bộ Chính trị là những cơ sở pháp lý, định hướng chiến lược quan
trọng để ngành Du lịch bứt phá trong năm 2018, cụ thể: 11 tháng
đầu năm 2018, du lịch Việt Nam đón 14,12 triệu lượt khách quốc
tế đến và 73,9 triệu lượt khách du lịch nội địa. Ước thực hiện cả
năm 2018, du lịch Việt Nam dự kiến sẽ đón và phục vụ 15,5-15,7
triệu lượt khách quốc tế đến và 80 triệu lượt khách du lịch nội
địa. Tốc độ tăng trưởng du lịch Việt Nam năm 2018 đạt khoảng
22%. Đồng thời, hình ảnh về du lịch Việt Nam đổi mới, hấp dẫn
đã được biết đến rộng rãi hơn trên thế giới. Năm 2018 Việt Nam
vinh dự nhận giải thưởng “Điểm đến hàng đầu châu Á“ của World
Travel Awards (WTA). TP.HCM lọt top 10 điểm đến hấp dẫn nhất
châu Á năm 2018 (Lonely Planet bình chọn); hai khu nghỉ dưỡng
InterContinental Danang Sun Peninsula (Đà Nẵng) và JW Marriott
Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc) được giải thưởng 50 khu
nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới của Tạp chí nổi tiếng Conde Nast
Traveller; Khu nghỉ dưỡng Premier Village Danang Resort của Tập
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đoàn Sun Group xếp thứ hai trong top 25 Khu nghỉ dưỡng tốt
nhất Thế giới dành cho gia đình, Giải thưởng Travellers’ Choice
Award 2018 của TripAdvisor; Topas Ecolodge (Sa Pa) được tạp chí
National Geographic bầu chọn là top các khu nghỉ dưỡng độc
đáo nhất thế giới; Công ty Vietravel tiếp tục được bầu chọn là
công ty lữ hành hàng đầu thế giới...

(Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018); Đề án tổng thể
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn
2018-2020, định hướng đến năm 2025 (Quyết định số 1671/QĐTTg ngày 30/11/2018); Quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ
tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Quyết
định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành du lịch cũng
đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, những điểm
nghẽn mà toàn ngành đang phải đối mặt, đó là: Điểm nghẽn
từ vấn đề hàng không cụ thể là năng lực tiếp đón của sân bay
và khả năng kết nối trực tiếp với các thị trường khách; cơ sở hạ
tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ; nguồn nhân lực phục vụ du
lịch còn thiếu và yếu; năng suất lao động du lịch còn thấp so với
nhiều ngành kinh tế khác của Việt Nam; sản phẩm du lịch chưa
thực sự đặc sắc, đa dạng, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng và
giá trị cao; năng lực quản lý điểm đến còn khiêm tốn; phát triển
du lịch chưa thực sự gắn với bảo vệ môi trường...

Thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan tập trung triển khai hiệu quả các Đề án này.
Đồng thời, Bộ cũng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Chiến lược
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050 để trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2019; phê duyệt
Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch. Đây là những
nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch trong thời gian tới, trong
đó tập trung cơ cấu lại thị trường khách du lịch; củng cố, phát
triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch; phát triển nguồn
nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý, triển khai các chương trình
đào tạo gắn với tiêu chuẩn nghề du lịch, tích hợp học và làm,
nghiên cứu việc tạo dựng một trung tâm đào tạo trực tuyến mở
phục vụ phát triển nguồn nhân lực du lịch trong đó có sự tham
gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các trường, cơ sở đào tạo,
các doanh nghiệp công nghệ, các doanh nghiệp du lịch và sinh
viên, người lao động; cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch; cơ cấu lại
nguồn lực phát triển du lịch; sắp xếp, kiện toàn hệ thống quản
lý du lịch; ứng dụng công nghệ nhằm phát triển du lịch thông
minh, xây dựng các sản phẩm công nghệ cho du lịch mới và khác
biệt trên cơ sở nghiên cứu hành trình kỹ thuật số của du khách;
tăng cường công tác phối hợp liên ngành liên quan đến chính
sách visa, khả năng kết nối hàng không nhằm nâng cao sức cạnh
tranh và sức hấp dẫn đối với thị trường khách du lịch quốc tế; vận
hành hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, thu hút sự tham gia
của các doanh nghiệp, tập trung nâng cao quy mô hoạt động

Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đòi
hỏi trước tiên là sự nỗ lực của toàn ngành du lịch, tiếp đó là
sự ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng cùng
chung tay khắc phục những tồn tại, hạn chế và từng bước tháo
gỡ những điểm nghẽn nêu trên trong thời gian tới.
PV: Thời gian qua, Bộ VHTTL đã tăng cường công tác quản
lý về du lịch, tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, đặc
biệt là các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh phát triển du lịch
theo hướng tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại nhằm
nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Xin Thứ
trưởng cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ tập trung vào những
vấn đề trọng tâm nào của ngành du lịch?
Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Để phát triển du lịch theo hướng
chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững và thực sự trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết
số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017, Quốc hội đã ban hành Luật Du
lịch 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP của
Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
08-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó đặt ra các nhiệm vụ cho
ngành Du lịch xây dựng các Đề án chiến lược phát triển ngành
như: Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050; Đề án cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu
cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đề án tổng thể
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; Đề án
nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch; Đề án thành lập
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
Trong năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập
trung xây dựng và hoàn thành dự thảo các Đề án, Chiến lược
để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đến nay, Thủ
tướng Chính phủ đã ký ban hành Đề án cơ cấu lại ngành Du
lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng
công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định
hướng đến năm 2025. Ảnh: VTV
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Khai mạc năm du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Carnaval Hạ Long 2018. Ảnh: Minh Khánh

xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam; huy động nguồn lực từ khối
tư nhân trong phát triển đồng bộ hạ tầng khách sạn, khu nghỉ
dưỡng và công viên vui chơi giải trí đẳng cấp gắn với bảo vệ môi
trường, giảm thiểu tối đa việc phá vỡ cảnh quan tự nhiên...
PV: Ngành du lịch Việt Nam đã chuẩn bị những gì để sẵn
sàng hội nhập và phát triển trong thời đại 4.0, thưa Thứ trưởng?
Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Cách mạng Công nghiệp lần
thứ 4 (CMCN 4.0) đang ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời
sống kinh tế, xã hội, trong đó bao gồm cả lĩnh vực du lịch. Ngành
Du lịch đang tích cực, chủ động đưa ra các giải pháp nhằm phát
huy tối đa những lợi thế do cuộc Cách mạng này mang lại để
phát triển du lịch nhanh và bền vững.

Việt Nam; đây là những mục tiêu quan trọng cần hướng tới khi
phát triển du lịch thông minh.
Ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công
nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định
hướng đến năm 2025“ nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ
Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW. Đề án tập trung vào năm
nhóm giải pháp cơ bản sau:

Đặc biệt, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 đã nhấn mạnh đến yêu cầu ưu tiên phát
triển “Du lịch thông minh“. Vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin,
phát triển du lịch thông minh được xác định là một trong những
giải pháp đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập
quốc tế của du lịch Việt Nam, góp phần thực hiện thành công mục
tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Một là, Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận
thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch.

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hệ sinh
thái du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù,
chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp
du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi
trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng
tạo phù hợp với xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phương thức, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc
đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch

Năm là, Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp
sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.
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Hai là, Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng
dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa, Chính phủ điện tử.
Ba là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch.
Bốn là, Nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch, phát
triển điểm đến du lịch thông minh.

Với những giải pháp đã đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin
tưởng và hy vọng rằng việc ưu tiên phát triển Du lịch thông minh
thời đại 4.0 sẽ là cơ hội để giúp chúng ta rút ngắn khoảng cách phát
triển với các nước trong khu vực và trên thế giới về du lịch.
Xin cảm ơn Thứ trưởng!
Văn Sỹ (thực hiện)

GÓC ẢNH

Hình ảnh ấn tượng năm 2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ khai trương trụ sở mới
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ngày 27/3. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và chúc mừng các vận động
viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại Asian Games 2018. Ảnh: Nam Nguyễn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đội tuyển Bóng đá U23 sau
khi giành huy chương Bạc tại giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung
Quốc . Ảnh: Nam Nguyễn

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng;
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Nguyễn Ngọc Thiện; cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương
tới dự Đêm hội văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chúc mừng HLV Park Hang-seo và
đội tuyển Bóng đá Việt Nam vô địch AFF Suzuki cup 2018. Ảnh: Nam Nguyễn

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
trao áo và bóng thi đấu của ĐTQG hai nước. Ảnh: Minh Khánh
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Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Nam Nguyễn

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện
chúc mừng HLV Park Hang-seo sau khi Việt Nam
chiến thắng tại trận Chung kết
AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Nam Nguyễn

Niềm vui của các cầu thủ khi vô địch AFF Suzuki
Cup 2018. Ảnh: Nam Nguyễn

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức mang số áo 11, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất
trong trận Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.
Ảnh: Nam Nguyễn

Hàng triệu cổ động viên trên khắp cả nước
xuống đường ăn mừng sau khi Đội tuyển bóng đá
Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018.
Ảnh: Nam Nguyễn

Cổ động viên vui mừng tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Nam Nguyễn
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Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Buổi gặp mặt Đoàn TTVN tham dự Asian Games 18 (Asiad 18). Ảnh: Nam Nguyễn

Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co là di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Minh Khánh

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao giải bình chọn phim truyện Việt Nam
được khán giả yêu thích trong chương trình phim Việt Nam đương đại.
Ảnh: Nam Nguyễn
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Cựu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tặng hoa chúc mừng tân
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải. Ảnh: Nam Nguyễn

Thứ trưởng Lê Quang Tùng tham dự Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam
năm 2018. Ảnh: Nam Nguyễn

GÓC ẢNH

Đêm hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018 thấm đượm tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên. Ảnh: Nam Nguyễn

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chào đón thủy thủ đoàn và những vị khách trong hành trình
du lịch bằng tàu biển theo hải trình Singapore - Laemchabang - Phú Mỹ - Chân Mây - Hạ Long Hongkong. Ảnh: Nam Nguyễn

Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long Quảng Ninh và Carnaval Hạ Long năm 2018.
Ảnh: Minh Khánh

Lễ trao tặng các danh hiệu của Nhà nước và Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có
thành tích xuất sắc Bộ VHTTDL. Ảnh: Minh Khánh

Ông James Kopenec, vị khách may mắn thứ 15 triệu cho biết, ông chọn du lịch Việt Nam vì “Việt Nam
thực sự rất đẹp, tôi chắc chắn sẽ trở lại nơi này nhiều lần nữa“. Ảnh: Nam Nguyễn

H'Hen Nie đại diện Việt Nam đầu tiên
lọt vào Top 5 người đẹp nhất hành tinh tại
cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Ảnh MARCA
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Khu phố cổ Hội An thu 219 tỷ, ngân sách đầu tư 17 tỷ. Ảnh: Nam Nguyễn

VĂN HOÁ CẦN ĐƯỢC ĐẦU TƯ
VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT NGÀNH KINH TẾ TRỌNG YẾU

Đầu tư cho văn hoá không chỉ bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống mà còn mang lại nguồn thu không nhỏ
cho các địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội hiện nay.

Nguồn thu lớn từ di sản
Chưa tính tới các lĩnh vực khác của văn hoá, riêng di sản
hiện nay đã mang lại nguồn lực kinh tế lớn cho việc phát triển
kinh tế, xã hội khác của các địa phương.
Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, hiện nay,
Việt Nam có 3.500 di tích quốc gia, 95 di tích quốc gia đặc biệt,
trên 62.000 di sản phi vật thể đã được kiểm kê và có 26 di sản
vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu đã được UNESCO công nhận
là di sản thế giới.
Về việc phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch, Bộ
trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, chỉ riêng với 8 di sản văn
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hóa vật thể được UNESCO công nhận, trong năm 2017 đã đón
16 triệu khách (7 triệu khách quốc tế), thu hơn 2.500 tỷ đồng.
Trong năm 2017, chỉ riêng thu từ tiền bán vé, Vịnh Hạ Long đã
thu 1.100 tỷ đồng, trong khi Nhà nước đầu tư có 50 tỷ; Quần
thể cố đô Huế thu 320 tỷ, ngân sách đầu tư 47 tỷ đồng; Khu
phố cổ Hội An thu 219 tỷ, ngân sách đầu tư 17 tỷ.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, việc thu từ
phát triển du lịch di sản rất lớn, chưa kể thu từ lưu trú, đi
lại ăn uống…
Việc bảo tồn di sản hiện nay vừa góp phần bảo tồn, phát
huy giá trị di sản, vừa có nguồn thu ngân sách.
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Trên cơ sở Chiến lược và các quy hoạch đã được phê duyệt,
ngành du lịch cũng đang tập trung khai thác, đa dạng hóa các
sản phẩm du lịch, dựa trên 4 sản phẩm chủ đạo mà Việt Nam có
nhiều tiềm năng, thế mạnh như Du lịch văn hóa, di sản; Du lịch
sinh thái; Du lịch nghỉ dưỡng biển và Du lịch đô thị.
Trong báo cáo năm 2018 của Chính phủ cũng đã nêu rõ,
việc đầu tư phát triển sản phẩm, phát triển hạ tầng, cơ sở vật
chất kỹ thuật theo định hướng tập trung, đồng bộ, góp phần
hình thành rõ nét các vùng động lực phát triển của du lịch
Việt Nam. Hiện khách quốc tế tới Việt Nam hàng năm tăng
từ 25-30%.

Văn hóa phải được coi là một bộ phận của
nền kinh tế
Tuy nhiên, hiện nay, việc đầu tư cho lĩnh vực văn hoá còn hạn
chế. Phát biểu trước Quốc hội về phân bổ ngân sách nhà nước,
ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) cho hay, về chi chính sách,
nhiều nội dung chi nhưng quy mô ngân sách hạn chế, ví dụ các
nội dung chi cho hoạt động văn hóa dân tộc của Bộ VHTTDL
năm 2018 chỉ có 4,2 tỷ đồng. Các nội dung liên quan đến giảm
thiểu hôn nhân cận huyết, bình đẳng giới cũng rất quan trọng
nhưng ngân sách cũng chỉ quy định khoảng 10 tỷ đồng…
Cùng quan điểm này, ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội)
cũng đã nêu lên hiện trạng về bảo trì kinh thành Huế. Theo đại
biểu này, ước tính kinh phí di dời hơn 4.200 hộ dân tại Huế sẽ
cần khoảng 1.800 tỷ đồng từ năm 2019 đến 2022. Nếu không
làm gấp áp lực sẽ càng lớn khi dân số tại đây ngày một tăng
nhanh, dự kiến sẽ tăng lên 5.000-6.000 hộ trong vài năm tới.
Trong khi đó, mức độ đầu tư duy tu bảo trì cho khu di tích rất
hạn chế. Một thống kê cho hay, trong 25 năm qua nguồn đầu
tư cho bảo tồn mới chỉ đạt khoảng 1.600 tỷ, gồm 40% là ngân
sách và 60% còn lại là kinh phí địa phương và nguồn hỗ trợ khác.
Thực tế, như dẫn chứng Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu
trong đầu bài viết, đầu tư cho công tác bảo tồn di tích du lịch
mang lại hiểu quả rất lớn khi di tích kinh thành Huế đang mang
lại cho tỉnh nhiều hiệu quả kinh tế. Từ năm 1993, mới chỉ có
khoảng 243.000 khách du lịch tới Huế thì con số này đã tăng
lên hơn 3 triệu vào năm 2017, trong đó 1,8 triệu là khách quốc
tế, riêng doanh thu từ vé tham quan đã đạt trên 320 tỷ đồng
năm 2017 và dự kiến sẽ đạt 370 tỷ vào năm 2018.
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban
Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
Hoàng Thị Hoa cũng đã có những chia sẻ về vấn đề này. Theo
đại biểu Hoàng Thị Hoa, đổi mới đầu tư cho văn hóa, quan tâm
phát triển công nghiệp sáng tạo, các nhà kinh tế học hiện nay
nhìn chung đã thống nhất quan điểm cho rằng tri thức là đầu
vào cơ bản của sản xuất và của nền kinh tế.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng
của Quốc hội Hoàng Thị Hoa. Ảnh: Nam Nguyễn

Đại biểu Hoàng Thị Hoa cho rằng, trong số các nguồn lực
của sức mạnh mềm, văn hóa có vai trò quan trọng. Văn hóa
biểu hiện sức sống, sức sáng tạo, sức mạnh tiềm năng và vị
thế, tầm vóc của một dân tộc. Công nghiệp sáng tạo đòi hỏi
phải thay thế tư duy cũ khi coi văn hóa chỉ nhận sự trợ cấp chứ
không phải một ngành kinh tế có đầu tư sinh lợi nhuận. Do đó,
văn hóa phải được coi là một bộ phận của nền kinh tế, bởi vậy
các quốc gia trên thế giới đã và đang thay đổi tư duy về quản
lý, đề ra những chính sách phát triển văn hóa.
Trong chính sách đó, văn hóa được đầu tư với vai trò là một
ngành kinh tế trọng yếu trong cơ cấu kinh tế của đất nước. Đổi
mới tư duy về văn hóa sẽ đưa đến việc đầu tư có chính sách
cụ thể, chiến lược nhằm phát triển kinh tế thông qua văn hóa.
Lĩnh vực văn hóa không còn là lĩnh vực xếp cuối cùng trong
danh sách đầu tư và xếp đầu tiên trong danh sách cắt giảm
ngân sách.
Năm 2016 Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển
các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2030, là bước chuyển về thể chế quan trọng trong tiến
trình phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo.
Theo Đại biểu Hoàng Thị Hoa, sự phát triển này chỉ thực
hiện khi có cả ba yếu tố, đó là chính sách, vai trò sáng tạo của
nghệ sĩ, tổ chức văn hóa nghệ thuật, sự phát triển của các
doanh nghiệp. Đồng thời, cần xây dựng nguồn lao động có tri
thức, có kỹ thuật, có tay nghề và xây dựng văn hóa là nền tảng
tinh thần của xã hội.
Thái Linh
Số đặc biệt năm 2018 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Thứ trưởng Bộ
VHTTDL Lê Khánh
Hải trao giải Nhất
cho thí sinh trong
cuộc thi Piano
quốc tế Hà Nội lần
thứ IV do Học viện
Âm nhạc Quốc gia
tổ chức. Ảnh: Nam
Nguyễn

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO:

ĐỘT PHÁ MỚI

CỦA NGÀNH TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Sau hai năm thực hiện triển khai hai Đề án đào tạo nguồn nhân lực của ngành
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), công tác đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao của Bộ đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Thành công ban đầu trong việc đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao
Năm 2016, hai Đề án về Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn
hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030
và Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở
nước ngoài đến năm 2030 (Đề án 1437) đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt. Đây là những tiền đề tốt đẹp giúp ngành
phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ
thuật chất lượng cao đồng thời cũng đặt ra những nhiệm vụ
mới, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và tận tâm từ các trường
đào tạo văn hóa nghệ thuật.
Sau gần 30 năm gián đoạn trong việc tuyển chọn và đưa
các sinh viên, học viên cao học có tài, có năng lực, có tâm trong
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (VHNT)- Thể dục thể thao (TDTT) Du lịch (DL) ra nước ngoài đào tạo, năm 2018 là một năm đánh
dấu sự trở lại thành công trong việc đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao cho các lĩnh vực thuộc Bộ.
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Trong tháng 8/2018 đã có 6/15 ứng viên đủ điều kiện đào
tạo theo chương trình Đề án 1437 được trao Quyết định cử đi
học Đại học ở nước ngoài trong lĩnh vực Âm nhạc và Điện ảnh.
6 ứng viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài đợt này được học
tập tại Trường Đại học Webster, Hoa Kỳ.
Đánh giá về kết quả bước đầu này, bà Đặng Thị Bích Liên
(nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL) cho biết, đây là lần đầu tiên
Bộ VHTTDL cử sinh viên tài năng đi học tập ở nước ngoài theo
Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để có được
kết quả này, Bộ đã rất nỗ lực cùng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ,
Vụ Đào tạo và các đơn vị chức năng xây dựng đề án, thúc đẩy
đề án thành hiện thực. Việc lựa chọn được các ứng viên để cử
đi đào tạo ở nước ngoài đáp ứng được các yêu cầu của Đề án
là một vinh dự lớn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt để xây dựng các
kế hoạch phát triển ngành. Chú trọng đến nguồn nhân lực
cũng là một trong những mục tiêu mà ngành VHTTDL đặt lên

ẤN TƯỢNG 2018

vị trí hàng đầu trong các hoạt động của ngành, đây cũng là một
trong những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực đào tạo của
Bộ VHTTDL trong năm 2018. Cũng cần phải khẳng định lại, có
được kết quả đưa sinh viên, học viên cao học (đào tạo trình
độ thạc sĩ) ra nước ngoài đào tạo là nỗ lực của cả ngành trong
nhiều năm qua.

Kết quả của một quá trình tuyển chọn khắt khe
Để triển khai Đề án 1437, Bộ VHTTDL đã có công văn số
2481/BVHTTDL-ĐT về việc tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ lĩnh
vực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài năm 2018, với tổng cộng
54 chỉ tiêu đào tạo (đại học 45 chỉ tiêu, thạc sĩ 9 chỉ tiêu) gồm: 16
chỉ tiêu ngành âm nhạc, 27 chỉ tiêu ngành sân khấu - điện ảnh, 5
chỉ tiêu ngành mỹ thuật, 4 chỉ tiêu ngành múa, 1 chỉ tiêu ngành
xiếc và 1 chỉ tiêu ngành sáng tác văn học.
Đối tượng dự tuyển là giảng viên, giáo viên, nghiên cứu
viên, cán bộ, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên là công dân
Việt Nam đang học tập, công tác tại các cơ sở đào tạo, viện
nghiên cứu, đơn vị văn hoá nghệ thuật trong nước; Lưu học
sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài thuộc lĩnh vực văn
hoá nghệ thuật.
Chia sẻ về kết quả này, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Lê Thị Thu
Hiền cho biết đây là những cố gắng, nỗ lực của cả tập thể lãnh
đạo Bộ cũng như các cán bộ làm công tác đào tạo, giảng dạy,
các cán bộ làm việc tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong
suốt thời gian dài. Kể từ những năm 1970-1980, nguồn nhân
lực của ngành, đặc biệt nhân lực trong lĩnh vực VHNT được
Chính phủ quan tâm, cử đi đào tạo ở nước ngoài, nhiều người
sau khi trở về nước đã có những đóng góp cho ngành, tạo nên
sự phát triển của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có được những
thành tựu đáng kể, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác
giảng dạy đào tạo của các trường, tạo dựng được tên tuổi và
giữ được “hồn“ của các môn nghệ thuật đã được đào tạo. Hàng
loạt những nghệ sĩ nổi tiếng, giành được những danh hiệu và
giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: NSND Trung
Kiên; NSƯT Hoàng Dương; Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao
động thời kỳ đổi mới Trần Thu Hà; GS. NSND Bùi Gia Tường; GS,
Nhà giáo Ưu tú Vũ Hướng; NSƯT Nguyễn Thị Hồng Ngát (Giải
thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật); NSND Nguyễn Hải
Ninh (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật) , PGS. TS
Trần Thanh Hiệp… là những minh chứng thực tế.
Tuy nhiên, từ đầu những năm 1990, việc tuyển chọn các
ứng viên để cử đi đào tạo ở nước ngoài bị gián đoạn do những
nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan mặc dù Chính phủ
vẫn có những Đề án đưa nhân lực ra nước ngoài đào tạo như
Đề án 322, Đề án 599, Đề án 911… nhưng ngành cũng chưa
có ứng viên nào đáp ứng được các tiêu chí của các đề án này
nên không có nhân lực trong lĩnh vực VHNT được thụ hưởng.

Bà Đặng Thị Bích Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Ảnh: Minh Khánh

Trước thực trạng đó, Bộ đã nỗ lực xây dựng Đề án và đến
năm 2016, Đề án 1437 đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt. Đề án bắt đầu khởi động từ năm 2017, Vụ Đào tạo, Bộ
VHTTDL đã xây dựng quy chế tuyển chọn, tiêu chí chuyên môn,
điều kiện về ngoại ngữ sau đó phổ biến tới các cơ sở đào tạo
trực thuộc Bộ trên cả nước. Trên cơ sở đó, các cơ sở đào tạo thực
hiện việc tuyển chọn ra những cá nhân có năng lực, ứng tuyển
cho Đề án.
Song song với việc thông báo tuyển chọn ứng viên là việc
tìm hiểu, lựa chọn các cơ sở đào tạo có chất lượng cao ở nước
ngoài, tại các nước tiên tiến như: Nga, Anh, Pháp, Đức, Mỹ,
Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... những nước có ký
kết hợp tác về giáo dục với Chính phủ Việt Nam để đảm bảo văn
bằng sau đào tạo tại các cơ sở này sau khi về nước sẽ được công
nhận tương đương.
Quy trình tuyển chọn khắt khe, sau nhiều bước, các cơ sở
đào tạo sẽ căn cứ theo điều kiện, đối tượng, tiêu chuẩn đề ra
với mỗi trình độ mà ứng viên sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển theo quy
định. Các hồ sơ ứng tuyển sẽ phải xét qua từng cấp, từ cấp cơ sở
đến cấp Bộ rồi cấp quốc gia, mỗi bước được thực hiện chặt chẽ,
đảm bảo công bằng, khách quan.
Về phía nước ngoài cũng thực hiện việc tuyển chọn chặt
chẽ, theo đúng tiêu chí và yêu cầu tuyển chọn đầu vào của
từng cơ sở đào tạo. Trong quá trình tuyển chọn các ứng viên
Việt Nam, nhiều cơ sở đào tạo phía nước ngoài cũng đã cử các
đoàn sang Việt Nam để kiểm tra năng lực ứng viên theo các tiêu
chuẩn đầu vào của trường.
Với những điều kiện tuyển chọn khắt khe và khó như vậy
nên trong gần 40 hồ sơ từ các Hội đồng cơ sở gửi lên Bộ đợt đầu
tiên, qua Hội đồng cấp Bộ được lựa chọn gửi sang nước ngoài
thì mới có 15 hồ sơ ở hai lĩnh vực Điện ảnh và Âm nhạc đạt điều
kiện và yêu cầu tuyển chọn của phía nước ngoài.
Số đặc biệt năm 2018 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Lãnh đạo Bộ VHTTDL trao Quyết định cho các ứng viên được đi đào tạo ở nước ngoài. Ảnh: Hồng Gấm

Bà Lê Thị Thu Hiền cũng cho biết thêm, đợt đầu tuyển chọn
15 ứng viên đạt điều kiện và được cử đi đào tạo, các ứng viên
này sẽ lần lượt sang các cơ sở đào tạo ở nước ngoài trong thời
gian phù hợp. Cụ thể, tại Mỹ có 6 sinh viên và 1 học viên đào
tạo trình độ thạc sĩ; tại Nga có 7 sinh viên đào tạo đại học ở
lĩnh vực âm nhạc và tại Úc có 1 sinh viên. Sau khi các học viên
nhận Quyết định cử đi đào tạo, Bộ VHTTDL cũng đã phối hợp
với Bộ GDĐT, Bộ Công an tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị
để nâng cao nhận thức về chính trị, an ninh văn hóa cho các
ứng viên này.

Vẫn còn nhiều cơ hội cho các ứng viên
chất lượng
15 ứng viên đạt điều kiện và được cử đi đào tạo tại nước
ngoài có thể xem là ‘trái ngọt’ sau 2 năm Bộ VHTTDL nỗ lực thực
hiện triển khai Đề án 1437, tạo đà cho công tác đào tạo nhân
lực chất lượng cao trong thời gian tới. Để tiếp tục triển khai Đề
án này, sau khi cử ứng viên ra nước ngoài đào tạo đợt 1, hiện
Bộ VHTTDL đang tiếp tục cân đối và thông báo tuyển tiếp đợt
2 để có được những ứng viên chất lượng.
Từ những thành công đã đạt được, công tác đào tạo nguồn
nhân lực của ngành sẽ tiếp tục được phát huy và triển khai.
Hàng trăm chỉ tiêu được xác định theo Đề án về Đào tạo tài
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năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025,
tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025,
tuyển sinh và đào tạo được khoảng 1.800 sinh viên đại học;
trên 200 sinh viên cao đẳng và khoảng 1.500 học sinh trung
cấp theo học các lớp tài năng thuộc các lĩnh vực, ngành đào
tạo của Đề án; và Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá
nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 (sửa đổi, bổ sung theo
Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 25/9/2018) với mục tiêu đào
tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài
nhằm bổ sung và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên,
nghiên cứu viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ, nguồn nhân lực chất
lượng cao, nòng cốt cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và biểu
diễn văn hóa nghệ thuật của đất nước.
Cùng với những kết quả đáng ghi nhận trong công tác
tuyển sinh, đào tạo của khối các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ
trong năm 2018 như Đại học Văn hóa, Đại học Sân khấu, Điện
ảnh, Học viện Âm nhạc quốc gia, các trường khối Du lịch…
chắc chắn những khó khăn về đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao cho ngành sẽ từng bước được khắc phục, công tác
đào tạo nguồn nhân lực cho ngành sẽ đạt được nhiều thành
công, tạo ra một đội ngũ những lao động có chất lượng, làm
nòng cốt để tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng và phát
triển các ngành VHNT-TDTT-DL của nước nhà.
Vân Khánh
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Phát huy những thắng lợi của thể
thao nước nhà trong năm qua, năm
2019, ngành Thể dục thể thao (TDTT)
đã đặt ra các trọng tâm lớn. Để nhìn rõ
hơn về kết quả đạt được trong năm cũ
và những những kế hoạch, mục tiêu
cho năm mới 2019, phóng viên đã có
cuộc phỏng vấn với Tổng cục trưởng
Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng.
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng. Ảnh: Nam Nguyễn

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT VƯƠNG BÍCH THẮNG:

TIẾP TỤC TẬP TRUNG
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC MÔN
THỂ THAO TRỌNG ĐIỂM
- Phóng viên: Một năm bận rộn với nhiều sự kiện lớn của
Thể thao Việt Nam đã qua, xin ông đánh giá những sự kiện nổi
bật nào góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại các đấu
trường thế giới?
+ Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng: Phát huy những
thành tích của Thể thao Việt Nam đã đạt được trong những
năm qua, năm 2018, Thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái được
nhiều thành công trên cả lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng
và thể thao thành tích cao.
TDTT quần chúng tiếp tục có sự phát triển tốt, phong trào
TDTT quần chúng được phát triển ở tất cả các đối tượng, địa
bàn, đặc biệt là các hoạt động TDTT ở cộng đồng, trường học,
lực lượng vũ trang, công nhân viên chức…; chương trình bơi
an toàn, phòng chống đuối nước ở trẻ em được các cấp, các
ngành tích cực triển khai; Đại hội Thể dục thể thao các cấp
được diễn ra sôi nổi từ cấp xã phường, thị trấn, cấp quận,
huyện đến tỉnh/thành và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ
VIII được tổ chức thành công đã khép lại một chu kỳ phát triển
của Thể thao Việt Nam với nhiều kỷ lục được thiết lập.
Vể thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì và có bước
tiến bộ, tại ASIAD 18, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành
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công xếp thứ 17/45 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt lần đầu
tiên Việt Nam giành được huy chương vàng ở những môn thể
thao Olympic cơ bản là Điền kinh, Rowing, các đội tuyển bóng
đá nam đạt nhiều thành tích vang dội: đội tuyển U23 giành
chức Á quân U23 châu Á, đội tuyển Olympic lần đầu tiên lọt
vào vòng bán kết, là 1 trong 4 đội tuyển đạt thành tích tốt nhất
tại ASIAD, đội tuyển quốc gia giành Cup vàng giải Vô địch Bóng
đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018.
Song song với việc phát triển phong trào TDTT và nâng cao
thành tích thể thao trên trường quốc tế, công tác xây dựng văn
bản, đề án cũng được chú trọng, ngành TDTT đã tiến hành xây
dựng và trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của Luật Thể dục, thể thao, trong đó tập trung vào việc
đưa ra các chính sách mới như khuyến khích các tổ chức, cá
nhân đầu tư cho thể dục thể thao cũng như hoàn thiện chế độ
chính sách cho VĐV, HLV. Ngoài ra, các văn bản khác liên quan
tới ngành cũng đã được Tổng cục tham mưu cho Chính phủ và
Bộ VHTTDL ban hành.
- Phóng viên: Vậy các môn thể thao nào của Việt Nam là thế
mạnh để chúng ta xác định tập trung đầu tư và mang đi giao
đấu với các nước thưa ông? Và trong năm tới, ngành thể thao
sẽ quan tâm, đầu tư cho các môn này như thế nào?
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+ Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng: Năm 2019, ngành
TDTT sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao
trọng điểm, các môn có trong chương trình thi đấu của Olympic
và Asiad, phù hợp với thể trạng, tố chất của người Việt Nam để
giành thành tích cao tại SEA Games 30 và vòng loại Olympic
2020. Trọng tâm trước hết là các môn Olympic mà thể thao Việt
Nam có thế mạnh như Bơi, Điền kinh, Bắn súng, Thể dục dụng
cụ và nhóm môn cá nhân như Cử tạ, Taekwondo, Vật, Boxing,
Kiếm… Ngoài ra, các môn thường xuyên có mặt tại các kỳ Asiad
có khả năng đạt Huy chương Vàng như Karate, Wushu, Cầu mây
và những môn có khả năng tranh chấp huy chương ở một vài
nội dung Xe đạp, Đua thuyền, Bắn cung và các môn đã có phong
trào phát triển ở trong nước, nếu định hướng tốt sẽ có thành tích
trong tương lai như Quần vợt, Cầu lông tiếp tục được đầu tư.
Trong năm tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương,
các ngành Công an, Quân đội triệu tập các vận động viên tập
huấn trong và ngoài nước, đặc biệt cử các vận động viên tập
huấn ở các quốc gia có nền thể thao phát triển như Mỹ, Cu Ba,
Hungary, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…
- Phóng viên: Tham gia nhiều sự kiện thể thao quốc tế, ông
cảm nhận thấy môn thể thao nào của Việt Nam nhận được
nhiều tình cảm đặc biệt của người hâm mộ từ các nước khác?để
từ đó chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác, ngoại giao, đầu tư cho
thể thao Việt Nam?
+ Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng: Tôi thấy rằng, hầu
hết các môn thể thao của Việt Nam đều nhận được tình cảm đặc
biệt của người hâm mộ trong và ngoài nước, trong đó điển hình
như các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành thành tích cao tại
giải U23 châu Á, ASIAD 18 và vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki
Cup) đã nhận được rất nhiều tình cảm đặc biệt của người hâm

mộ trong nước và trên thế giới. Các chiến thắng vang dội của
đội tuyển bóng đá đã có tác động rất lớn tới tình cảm của người
hâm mộ thể thao, góp phần nâng cao lòng tự tôn dân tộc, tinh
thần đoàn kết của người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Cả
dân tộc chung một niềm vui, chung một ý chí và khát vọng.
Hình ảnh người dân tràn ngập đường phố, quảng trường…
trên mọi miền Tổ quốc sau những chiến thắng của đội tuyển
với sắc đỏ của quốc kỳ và logo hình trái tim thể hiện tình yêu đất
nước và niềm tự hào dân tộc vô bờ bến.
Tôi cho rằng, thành tích của đội tuyển bóng đá nước nhà
là sự quảng bá hiệu quả và ý nghĩa về đất nước, con người Việt
Nam tới bạn bè quốc tế. Ngoài ra, như người hâm mộ đã thấy,
HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam- ông Park Hang-seo là
người Hàn Quốc, với thành công trong việc dẫn dắt đội tuyển
dường như cũng góp phần không nhỏ vào việc thắt chặt mối
quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hóa, thể thao giữa hai quốc gia.
- Phóng viên: Như ông vừa trao đổi, bóng đá Việt Nam trong
năm qua đã mang lại nhiều luồng sinh khí tích cực cho không
chỉ riêng thể thao mà cho cộng đồng người hâm mộ nước nhà
nói chung. Trong năm 2019, Tổng cục TDTT có những kế hoạch
và mục tiêu cụ thể gì cho môn thể thao vua này?
+ Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng: Đúng là những bước
tiến và thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam thời gian gần
đây có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát huy tinh thần
yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của
đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Chính vì thế, việc
xây dựng một nền bóng đá phát triển, có thứ hạng cao ở khu
vực và châu lục không chỉ là mục tiêu của ngành Thể dục thể
thao mà còn là đòi hỏi, kỳ vọng chung của toàn xã hội. Mục tiêu
chính của bóng đá năm 2019 là tiếp tục phát huy những thành
quả đã đạt được của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, đẩy
mạnh việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Bóng đá
Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chuẩn
bị chu đáo cho các đội tuyển tham dự và đạt thành tích tại VCK
Asian Cup, vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 và các giải
bóng đá quốc tế khác.
- Phóng viên: Nhằm thúc đẩy hơn nữa, tăng cường hơn nữa
vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên thế giới, theo ông, ngành cần
làm những công việc gì để hoạt động này ngày một nổi bật hơn?
+ Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng: Theo tôi, chúng ta
cần tiếp tục duy trì và nâng cao thành tích thể thao trên trường
quốc tế, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
để người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, vị trí và tầm quan trọng của
thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc
người Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt
Nam với bạn bè quốc tế.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành thành tích cao tại giải U23 châu Á, ASIAD
18 và vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) đã nhận được rất nhiều tình cảm
đặc biệt của người hâm mộ trong nước và trên thế giới. Ảnh: Nam Nguyễn

- Xin chân thành cảm ơn ông!
Thái Linh (thực hiện)
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Năm 2018, ngành du lịch đã đón 15,6
triệu khách quốc tế, phục vụ trên 80
triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt
620 nghìn tỷ đồng . Du lịch Việt Nam
tiếp tục phát triển vượt bậc và hứa
hẹn sẽ bứt phá, gặt hái nhiều thành
tựu trong năm 2019.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Nguyễn Ngọc Thiện trao giải thưởng cho các doanh nghiệp du lịch
tiêu biểu. Ảnh: Thế Công

NĂM 2018, DU LỊCH

VIỆT NAM
ĐẠT NHIỀU THÀNH TỰU
Thành tựu và tiềm lực
Du lịch Việt Nam 2018 có nhiều nền tảng để phát triển
mạnh mẽ. Năm 2018 là năm thứ hai triển khai hiện thực hóa
những chính sách mạnh mẽ của Nghị quyết TW8 xác định Du
lịch là nền kinh tế mũi nhọn. Năm 2018, Luật Du lịch 2017 bắt
đầu có hiệu lực. Với một hành lang thông thoáng, Luật Du lịch
đã mở ra cơ hội thuận lợi và có nhiều bứt phá đối với ngành du
lịch Việt Nam.
Ngoài việc không ngừng nâng cao lượng khách quốc tế
đến Việt Nam, năm 2018, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được
ngành Du lịch thực hiện thành công như triển khai các giải
pháp duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch, Triển khai thực
hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ các đề án: Cơ
cấu lại ngành Du lịch; Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Ứng dụng
tổng thể công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; Nâng cao
hiệu quả trong quảng bá, xúc tiến du lịch...
Chúng ta chứng kiến một năm du lịch với rất nhiều dự án
có quy mô lớn, nghỉ dưỡng chất lượng cao được đưa vào sử
dụng. Điều này làm tăng thêm nội lực của điểm đến trong khả
năng tiếp nhận, phục vụ khách du lịch quốc tế cũng như khách
du lịch nội địa và sự phát triển của các doanh nghiệp cùng các

30 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ Số đặc biệt năm 2018

địa bàn động lực đã thực sự tạo ra tác động lan tỏa, định vị
được hình ảnh điểm đến chung cho du lịch Việt Nam.
Theo các nhà nghiên cứu, các yếu tố giúp tạo ra sự tăng
trưởng mạnh mẽ cho du lịch trong năm vừa qua chính là nhờ
sự nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan quản lý nhà nước về
du lịch và doanh nghiệp du lịch. Các cơ quan quản lý nhà nước
dù rất khó khăn nhưng cũng cố gắng xây dựng hệ thống chính
sách hỗ trợ, thúc đẩy du lịch phát triển. Trong khi đó, các doanh
nghiệp du lịch đã thực sự trưởng thành. Chúng ta đã có một
đội ngũ doanh nghiệp mạnh mẽ, đó là những nhà đầu tư chiến
lược, xây dựng các khu du lịch mang đẳng cấp quốc tế và các
thương hiệu du lịch có thể sánh vai và đủ sức cạnh tranh với các
thương hiệu du lịch trong khu vực. Chính sự nỗ lực này đã tạo
ra sự tăng trưởng ổn định của lượng khách trong năm vừa qua.
Ngoài ra, trong việc tăng trưởng khách không thể không
nói đến công tác xúc tiến du lịch. Trong những năm vừa qua,
chúng ta đã thực hiện công tác này một cách bền bỉ và cho đến
bây giờ kết quả của những xúc tiến đó mới có thể nhìn thấy
nhiều hiệu quả rõ rệt.
Cuối cùng là những thuận lợi về điều kiện kinh tế, chính
trị, xã hội của đất nước. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của
tình hình thế giới, Việt Nam nổi bật và thu hút khách không chỉ
bởi những vẻ đẹp thiên nhiên, con người thân thiện mà chính
còn bởi nền chính trị ổn định, an ninh đảm bảo. Đây là những
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điều kiện để chúng ta có thể thu hút khách và tạo động lực để
ngành du lịch phát triển.
Ông Ngô Hoài Chung - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Du
lịch Việt Nam cho rằng, những lý do để lượng khách quốc tế đến
Việt Nam trong năm qua ổn định là do Việt Nam sở hữu đa dạng
các kỳ quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực đặc
sắc, hấp dẫn, các bãi biển đẹp hoang sơ, các khu nghỉ dưỡng
hàng đầu thế giới, các thành phố trẻ vừa hiện đại, sôi động, vừa
cổ kính. Nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch của Việt Nam đã
được xếp hạng hàng đầu thế giới bởi các hãng truyền thông lớn
như CNN, BBC… hay các chuyên trang và mạng tư vấn, đánh giá
về điểm đến du lịch có uy tín như TripAdvisor, Telegraph…

Khắc phục khó khăn, vươn lên đạt nhiều
thành tựu mới
Bên cạnh những kết quả đáng tự hào thì trong thời gian
qua, du lịch là một ngành kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.
Chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam đã đề ra mục tiêu
đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có
tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương
đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa
dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh
tranh được với các nước trong khu vực. Thu hút được 17 - 20
triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội
địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ
USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4
triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Năm 2030,
tổng thu từ khách du lịch tăng gấp 2 lần năm 2020.
Để đạt được mục tiêu trên, kế thừa những thành tựu đã đạt
được của năm 2018, năm 2019, ngành Du lịch phải khắc phục
những khó khăn hạn chế.

Ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.
Ảnh: Tổng cục Du lịch

Đầu tiên đó chính là sự phối hợp liên ngành còn một số
khó khăn. Có thể nói, du lịch là một ngành kinh tế liên ngành,
liên vùng và xã hội hóa cao. Tự du lịch không thể giải quyết
các vấn đề như xuất nhập cảnh, phương tiện vận chuyển…
Chính vì thế, muốn phát triển du lịch phải có sự phối hợp
chung để tạo nên sự bứt phá.
Bên cạnh đó, chính sách visa, quảng bá xúc tiến, duy trì chất
lượng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp trong ngành hàng
không, cũng như khả năng kết nối những đường bay trực tiếp
từ Việt Nam tới các thị trường trọng điểm của chúng ta vẫn còn
một số hạn chế…
Cùng với đó, những tồn tại về nguồn nhân lực của ngành
cũng cần được tháo gỡ. Thực tế, nhân lực ngành du lịch đã có
phát triển rõ rệt trong vài năm trở lại đây, nhưng về cơ bản vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển. Trong khi chúng ta
phát triển nhiều cơ sở vật chất đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng
chất lượng cao, khách sạn 4-5 sao, các khu vui chơi giải trí thì
còn thiếu người quản lý chuyên nghiệp.
Cuối cùng, chúng ta còn thiếu những sản phẩm du lịch đa
dạng và độc đáo. Phần lớn các sản phẩm du lịch hiện nay đều
do tự doanh nghiệp làm mang tính tự phát nên còn trùng lặp,
thiếu sự sáng tạo. Nếu muốn chuyên nghiệp và tạo ra hiệu quả
thực sự thì chúng ta phải có một trung tâm nghiên cứu đầu
tư và phát triển sản phẩm sau đó mới đề xuất cho các doanh
nghiệp khai thác.

Ảnh minh họa. Nguồn: Nam Nguyễn

Khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, trong những năm tới,
ngành du lịch phải có những chuyển biến mạnh mẽ từ Trung
ương đến địa phương thì mới tạo ra sự bứt phá và đạt được mục
tiêu mà Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã đề ra.
Hạ Vân
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Bà Trần Tuyết Ánh - Vụ trưởng Vụ Gia đình - Bộ VHTTDL. Ảnh: Minh Khánh

Một trong những nội dung được cho là căn
bản và cốt lõi mà Vụ Gia đình - Bộ VHTTDL
đã và đang thực hiện từ năm 2014 và kéo dài
đến năm 2020 đó là xây dựng nhân cách con
người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức,
lối sống trong gia đình. Để tìm hiểu rõ hơn về
vai trò của gia đình trong sự phát triển của xã
hội, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với bà
Trần Tuyết Ánh - Vụ trưởng Vụ Gia đình.

XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM BẮT ĐẦU
TỪ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH
- Bà có thể cho biết vai trò của gia đình trong sự phát triển
xã hội ngày nay?

chống tệ nạn xã hội vv… đặc biệt các kỹ năng dành cho giới
trẻ bây giờ.

+ Vụ trưởng Trần Tuyết Ánh: Tôi thấy nhiều năm gần đây
Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến các vấn đề gia đình. Từ
năm 2005, Ban Bí thư đã có chỉ thị 49 về xây dựng gia đình thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và trong Thông
báo Kết luận, Ban Bí thư đã khẳng định: “Xây dựng gia đình là
vấn đề lớn, rất hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại“.

Theo tôi, vai trò của gia đình trong xã hội của ngày hôm nay
đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức. Sự phát triển của cuộc
cách mạng công nghệ thông tin làm cho con người thông
minh hơn, hiên đại hơn, tiếp cận với cái mới tối tân, có sức hấp
dẫn lôi cuốn hơn, nhất là giới trẻ hiện nay thấy được phải phát
triển, bảo tồn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc,
cộng đồng, của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Vì vậy, giáo dục
tuyên truyền, từng thành viên gia đình, cho đến cộng đồng,
nâng cao nhận thức, bảo vệ gia đình Việt Nam tốt đẹp vốn có
trong lịch sử đã để lại đến nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định gia
đình tốt thì xã hội mới tốt, nhiều gia đình tốt thì xã hội càng
tốt hơn.
Hiện nay với sự phát triển của công nghệ 4.0 tôi cho rằng
có rất nhiều thuận lợi từ công nghệ thông tin, mang theo giá
trị tinh hoa của thế giới đến với từng gia đình một cách nhanh
nhạy, thuận lợi phát triển ở nhiều lĩnh vực…Tuy nhiên, bên
cạnh đó thì sự phát triển này kéo theo một số mặt tiêu cực
của gia đình như: Gia đình đô thị thì mối quan hệ ngày càng
lỏng lẻo, thời gian dành cho gia đình ít đi. Ở nhiều làng quê
chỉ còn lại người già và trẻ em, còn thanh niên, trung niên những người đang có sức khỏe nhất trong độ tuổi lao động thì
ra thành phố mưu sinh...
Khi ban hành Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống
gia đình, tôi mong muốn các cơ quan có khung cơ bản để tuyên
truyền kỹ năng: kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống; kỹ năng giáo
dục giới tính và phòng ngừa các rủi ro trong gia đình, phòng,
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Ở bất cứ giai đoạn nào, lịch sử của thời đại nào cũng ghi
dấu ấn của văn hóa. Mà ở đó, gia đình là nơi nuôi dưỡng, lưu
truyền, bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa.
- Theo bà, sự phát triển của xã hội kéo theo nhiều thay
đổi, vậy những giá trị cốt lõi của gia đình có thay đổi?
+ Vụ trưởng Trần Tuyết Ánh: Có những thay đổi theo xu
hướng tích cực, chứ không phải xu hướng tiêu cực như một
số người nghĩ. Vì sự hội nhập nên những ứng xử của từng con
người trong từng gia đình cũng có sự thay đổi để thích nghi
cho phù hợp. Họ phải có những điều chỉnh cho phù hợp giữa
cá nhân với cộng đồng với bạn bè, với thế giới.
- Như vậy theo bà, những câu chuyện về gia đình đã và
đang xảy ra như bạo lực gia đình, mối quan hệ gia đình lỏng
lẻo… chỉ là hiện tượng đơn lẻ?

ẤN TƯỢNG 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Family

+ Vụ trưởng Trần Tuyết Ánh: Riêng về bạo lực gia đình thì
tôi nghiên cứu nhiều nước và thấy ở đâu cũng có, ngay cả các
nước tiên tiến như Canada, Thụy Điển, những nước văn minh,
đang phát triển hay các nước nghèo cũng có bạo lực gia đình
và họ cũng đang đấu tranh với tình trạng này hàng ngày. Các
nước văn minh thì họ càng quan tâm, tìm cách hạn chế ở mức
thấp nhất và xem đấy là công việc họ phải chia sẻ, giúp đỡ
nạn nhân và tìm đến nhũng cơ sở trợ giúp nhân đạo.
Tôi cho rằng, hiện nay bạo lực gia đình không phải nhiều so
với trước. Nhưng giờ đây truyền thông phát triển đến mọi ngõ
ngách nên chỉ cần xảy ra một bạo lực gia đình thì cả nước đều
biết. Theo tôi việc này cũng có lợi ích là mọi người đều biết để
thấy rõ đó là hành vi bạo lực, cần lên án, nâng cao nhận thức,
giảm bớt đau thương và chia sẻ của cả cộng đồng.
- Là một cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình,
chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt, ngăn chặn những tình
trạng như bạo lực gia đình cũng như những nguy cơ, thách
thức của gia đình hôm nay?
+ Vụ trưởng Trần Tuyết Ánh: Theo tôi, các cơ quan quản lý
nhà nước với trách nhiệm được giao cần tiếp tục ban hành các
văn bản cho địa phương để tăng cường quản lý, nâng cao nhận
thức, chuyển đổi hành vi, tập huấn nâng cao năng lực cho cán
bộ thuộc lĩnh vực, phối hợp liên ngành ở các địa phương…
- Vậy theo bà làm thế nào để phát huy được những giá trị
gia đình trong sự phát triển xã hội hôm nay?

+ Vụ trưởng Trần Tuyết Ánh: Tôi cho rằng từ thực tiễn đến
nhận thức là cả một quá trình mà cần có lộ trình, thời gian, sự
vào cuộc của người đứng đầu đơn vị, cơ quan tổ chức, cá nhân
và cả từng gia đình. Nhà nước phải tiếp tục tăng cường quản lý,
tuyên truyền nhân cao nhận thức, đầu tư, coi sự phát triển của
gia đình là sự phát triển bền vững, thúc đẩy các lĩnh vực khác.
Từ năm 2014 đến 2020 chúng tôi lấy chủ đề tuyên truyền:
“Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục
đạo đức, lối sống trong gia đình“. Gần đây chúng tôi cũng xây
dựng thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình“ và đang thí
điểm ở 12 tỉnh, thành phố. Đây cũng là bước đầu đẩy mạnh giáo
dục đạo đức lối sống trong gia đình.
- Nhìn lại công tác gia đình năm 2018, bà có thể cho biết
những điểm nổi bật đáng tự hào và đáng được chia sẻ?
+ Vụ trưởng Trần Tuyết Ánh: Năm 2018, Vụ Gia đình đã có
những việc nổi bật là Tổng kết 5 năm thực hiện Ngày quốc tế
hạnh phúc có sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam. Đây là sự kiện không chỉ ghi lại dấu ấn cơ quan nhà nước
mà có sự lan tỏa, tự nguyện của cộng đồng. Dịp này, nhiều doanh
nghiệp, cá nhân đã tự nguyện làm từ thiện ở cộng đồng và tạo
sức lan tỏa. Tiếp đến là Vụ đã thí điểm được “Bộ tiêu chí ứng xử
trong gia đình“, hoạt động Hội thảo khoa học cấp quốc gia và
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Cảm ơn những chia sẻ của bà!
Hà Anh (thực hiện)
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Văn bản và cuộc sống
nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật trong nước hoặc
quốc tế có uy tín.
Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.
ll Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của
Chính phủ quy định về thành lập hoạt động của cơ sở
văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Theo Nghị định quy định, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt
Nam được thành lập chi nhánh khi tuân theo điều ước quốc tế
về việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài
tại Việt Nam.
Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh“, “Giải thưởng Nhà nước“
về văn học, nghệ thuật năm 2017. Ảnh: Nam Nguyễn

ll Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về
“Giải thưởng Hồ Chí Minh“, “Giải thưởng Nhà nước“ về
văn học, nghệ thuật.

Về nguyên tắc hoạt động, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt
Nam chỉ được hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký,
Giấy phép. Chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt
Nam chỉ được hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận. Mọi hoạt
động của cơ sở văn hóa nước ngoài và chi nhánh tại Việt Nam
phải phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký,
Giấy phép, Giấy chứng nhận.

Theo đó, tác giả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ
thuật được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh“, “Giải thưởng
Nhà nước“ phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa; chấp hành tốt pháp luật Việt Nam. Tác phẩm phải đáp
ứng các điều kiện như: đã được công bố, sử dụng dưới các hình
thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát
thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác
kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 2/9/1945.
Thời gian công bố tối thiểu là 5 năm đối với “Giải thưởng
Hồ Chí Minh“ và 3 năm đối với “Giải thưởng Nhà nước“ tính đến
thời điểm nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương quản lý về lĩnh vực văn hóa,
nghệ thuật hoặc hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung
ương. Các tác phẩm, công trình không có tranh chấp về quyền
tác giả kể từ thời điểm được công bố.
Tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh“ và “Giải
thưởng Nhà nước“ được chia theo mốc thời gian trước và sau
năm 1993 và phải đáp ứng các điều kiện tùy thuộc vào giải
thưởng như: có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống
xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của
nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt
Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có giá trị xuất sắc về văn học,
nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật…
Bên cạnh đó, tác phẩm cần phải có thêm các điều kiện là
đã được tặng giải thưởng cao tại các cuộc thi, liên hoan chuyên

Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội. Ảnh minh họa.
Nguồn: Đại sứ quán Nga

Trong quá trình hoạt động, cơ sở văn hóa nước ngoài tại
Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng độc lập,
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phong tục, tập quán, văn hóa
của Việt Nam; không được phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân
nào sử dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của mình để chống
lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc làm
phương hại đến lợi ích hợp pháp của nước khác.
Trong trường hợp hoạt động trong các lĩnh vực khác có
liên quan, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trách
nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với
lĩnh vực đó. Mọi hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam trong quá
trình hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
đều bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Số đặc biệt năm 2018 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập chi
nhánh khi đáp ứng các điều kiện: Đã hoạt động tại Việt Nam
trong thời gian ít nhất 2 năm; tuân thủ pháp luật và các quy
định hiện hành của Việt Nam.
Chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam không
có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý, điều hành và hoạt động
theo ủy quyền của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.
ll Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của
Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn
hóa“; “Thôn văn hóa“, “Làng văn hóa“, “Ấp văn hóa“,
“Bản văn hóa“, “Tổ dân phố văn hóa“.
Theo đó, các tiêu chuẩn danh hiệu về Gia đình văn hóa
(GĐVH) gồm: 1-Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính
sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các
phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; 2- Gia đình hòa
thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong
cộng đồng; 3- Tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, công tác,
học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả.
Tiêu chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa (KDCVH) gồm: 1Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; 2- Đời sống
văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; 3- Môi trường cảnh
quan sạch đẹp; 4- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; 5- Có tinh thần đoàn kết, tương
trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
Nghị định quy định, thang điểm tối đa làm căn cứ xét
công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn
hóa là 100 điểm.
Tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn Gia đình văn hóa và Khu dân
cư văn hóa không dưới 50% số điểm tối đa.
Giấy khen Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được tặng
không quá 15% trên tổng số gia đình được công nhận danh
hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu dân cư được
công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục.
Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2018.
ll Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2018 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động
thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.
Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân
chuyển tài liệu; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên
quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.
Đối tượng áp dụng là các thư viện và tổ chức, cá nhân tham gia
hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.
Nguyên tắc hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài
liệu bao gồm: Tuân thủ quy tắc, quy trình nghiệp vụ thư viện và
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Xe ô tô thư viên lưu động. Ảnh: Minh Khánh

các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo an toàn về con
người và tài sản của thư viện; Chủ động, kịp thời, linh hoạt; Đảm
bảo cung cấp cơ hội tiếp cận với tài liệu, xây dựng không gian
đọc, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi đối
tượng, đặc biệt là thiếu nhi, người cao tuổi và người khuyết tật;
Ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ thư viện điện tử
nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng;
Có sự phối hợp giữa thư viện và các cơ quan liên quan nhằm chia
sẻ và phát huy hiệu quả nguồn lực, tiện ích cho người sử dụng.
ll Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2018 của Bộ
VHTTDL quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử
dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.
Theo đó, Thông tư cấm sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng
thuốc lá trong các trường hợp sau: Thể hiện hành vi bị nghiêm
cấm quy định tại Điều 9 và Điều 13 Luật phòng chống, tác hại
của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi
này; Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh
thuốc lá; Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho
trẻ em; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Thông tư quy định việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng
thuốc lá chỉ nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm diện
ảnh, sân khấu, cụ thể: Nhằm khắc họa hình tượng nhân vật lịch
sử có thật; Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; Phê phán,
lên án hành vi sử dụng thuốc lá.
Thông tư quy định trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật
khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề
nghị của Hội đồng thẩm định.
Cũng theo Thông tư, khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích
nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật
trên sân khấu.
Nếu phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh
giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải đảm bảo
một trong các yêu cầu sau: Được phân loại để phổ biến theo lứa
tuổi phù hợp dựa trên các tiêu chí theo quy định; Có cảnh báo sức
khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.
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ll Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2018 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật
chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn
đối với môn Wushu.
Theo Thông tư quy định sân tập, sàn tập bằng phẳng,
không trơn trượt, có diện tích từ 60m2 trở lên đối với nội dung
đối kháng (Sanshou) và 80m2 trở lên đối với nội dung quyền
(Taolu). Ngoài ra, phải có trang thiết bị tập luyện gồm: Thảm
tập có độ dày ít nhất là 2 cm và có tính đàn hồi; Võ phục, găng,
giáp, mũ, kuki trong nội dung đối kháng; Võ phục, các loại vũ
khí thể thao thô sơ… Thông tư cũng quy định cơ sở vật chất,
trang thiết bị thi đấu, mật độ tập luyện và tập huấn nhân viên
chuyên môn.
ll Thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL ngày 26/9/2018 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật
chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn
đối với môn Leo núi thể thao.

và chiều rộng ít nhất là 15m. Mặt sân phẳng, cứng, không trơn
trượt và không có chướng ngại vật.
Đối với sân bóng rổ ngoài trời, phải có hàng rào, lưới chắn
hoặc tường bao quanh sân cách đường biên dọc của sân ít nhất
là 2m và cách đường biên ngang của sân ít nhất là 5m. Trường
hợp sân bóng rổ ngoài trời liền kề nhà ở, trường học, công trình
công cộng hoặc đường giao thông, hàng rào, lưới chắn hoặc
tường bao quanh sân bóng rổ cao ít nhất là 3m. Đối với sân
bóng rổ trong nhà, chiều cao tính từ mặt sân đến trần nhà ít
nhất là 8 m; tường nhà không được làm bằng vật liệu chói, lóa…
Thông tư cũng quy định về trang thiết bị tập luyện và thi
đấu: Có giầy leo núi chuyên dụng, dây leo núi, đai bảo hiểm,
móc leo, thiết bị hãm, móc khóa carabiner, mũ bảo hiểm
chuyên dụng, túi phấn, dây phụ trợ tùy theo loại hình leo núi.
Các thiết bị leo núi phải đảm bảo tiêu chuẩn của Liên đoàn leo
núi quốc tế. Bảo đảm thông tin liên lạc giữa người tập leo núi,
người hướng dẫn tập luyện với bộ phận điều hành tại địa điểm
tập luyện, thi đấu và cơ sở y tế.
ll Thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật
chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn
đối với môn Bắn súng thể thao.

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên
môn đối với môn Leo núi thể thao. Ảnh minh họa. Nguồn: Zing

Thông tư quy định về cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu
như sau: Tường leo đối với leo dẫn đường và leo với dây neo
sẵn: Bảo đảm chiều cao ít nhất 4,5m khi tổ chức tập luyện;
Bảo đảm chiều cao ít nhất 8m khi tổ chức giải thi đấu cấp tỉnh,
thành phố, câu lạc bộ; Bảo đảm chiều cao ít nhất 12m khi tổ
chức giải thi đấu quốc gia…

Theo quy định cung về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập
luyện: Có tường bao quanh trường bắn dày ít nhất 20cm, chiều
cao trên 03m; Ánh sáng chung ít nhất 500lux, ánh sáng mặt bia
tối thiểu 1.500lux; Có kho, nơi cất giữ súng, đạn thể thao bảo
đảm tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; có khu vực kiểm
tra trang thiết bị tập luyện và thi đấu; Trường bắn phải có tuyến
bắn và tuyến bia song song với nhau, lối đi riêng từ tuyến bắn
lên tuyến bia có vách ngăn an toàn dày ít nhất 02 cm, cao ít
nhất 02m; Khu vực dành cho khán giả ở phái sau tuyến bắn,
cách tuyến bắn ít nhất là 05m…
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể cơ sở, vật
chất đối với trường bắn cự ly 50m; trường bắn cự ly 25 m;
trường bắn cự ly 10 m dùng cho các loại súng hơi và trường
bắn cự ly 10 m dùng cho bia di động; trường bắn đĩa bay:
trường bắn đạn sơn.

Đối với Leo núi tự nhiên: Vách leo đối với leo dẫn đường và
leo với dây neo sẵn: Các tuyến leo được cố định sẵn trên vách leo,
các chốt an toàn được lắp đặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản
xuất và đảm bảo tiêu chuẩn của Liên đoàn Leo núi Quốc tế…

ll Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của
Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện
viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung
tập huấn, thi đấu.

ll Thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật
chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn
đối với môn Bóng rổ.

Nghị định này quy định rõ về tiền lương; tiền hỗ trợ tập
huấn, thi đấu; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất
nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo
hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài và tiền thưởng theo
thành tích thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể
thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Theo Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối
với bộ môn này phải có: Sân bóng rổ có chiều dài ít nhất là 28m
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Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên
môn đối với môn Bóng rổ. Ảnh minh họa. Nguồn Kao Sports

Về tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, Nghị định quy
định huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển
trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu
ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang hưởng
lương từ ngân sách Nhà nước được triệu tập theo quyết định
của cơ quan có thẩm quyền được hưởng tiền lương như sau:
a) Được hưởng nguyên tiền lương đang được hưởng (bao
gồm mức lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý
huấn luyện viên, vận động viên chi trả; b) Được hưởng khoản
tiền bù chênh lệch trong trường hợp mức tiền lương quy định
tại điểm a Khoản 1, Điều này tính bình quân theo số ngày làm
việc bình thường trong tháng thấp hơn so với mức tiền lương
quy định đối với huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc
gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân
sách nhà nước và vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc
gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
Huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội
tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách
Nhà nước được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập
huấn, thi đấu.
Nghị định cũng quy định rõ, các đối tượng trên còn được
hưởng thêm khoản tiền hỗ trợ cho những ngày thực tế tập
huấn, thi đấu vượt quá 26 ngày trong tháng.
ll Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng
công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn
2018 - 2020, định hướng đến năm 2025“.
Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án là đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và
sau chuyến đi gồm: nâng cấp Cổng thông tin du lịch Việt Nam,
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bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, sinh động về các điểm
đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch; tích hợp các ứng dụng hỗ trợ
du khách xây dựng chương trình, đặt và thanh toán dịch vụ du
lịch trực tuyến theo nhu cầu cá nhân; tiếp nhận phản hồi và
xử lý phản hồi của khách du lịch; tổ chức chương trình khảo
sát cho những người viết trên mạng xã hội về du lịch, phóng
viên Việt Nam và quốc tế để phát triển nội dung số quảng bá
du lịch Việt Nam; phát triển ứng dụng xây dựng nội dung, tự
động cập nhật thông tin cho khách du lịch sau chuyến đi; hợp
tác với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin lớn trong nước và
nước ngoài để thực hiện truyền thông, quảng cáo qua nhiều
kênh thông tin như tin nhắn, các ứng dụng phổ biến, nhạc
chờ, chữ ký cuộc gọi.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối
hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực
hiện Đề án; chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của
Đề án với các chương trình, đề án khác liên quan; cụ thể hóa
các nội dung của Đề án thành các chương trình, kế hoạch
hàng năm trong công tác quản lý của ngành du lịch phù hợp
với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam trong từng
giai đoạn phát triển; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và
định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển
khai thực hiện…
ll Văn bản số 4748/BVHTTDL-GĐ ngày 19/10/2018 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ
đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã ban hành nội dung thí điểm Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình tại một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả
nước. Việc thí điểm, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về: “Phát huy nhân tố
con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây
dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng
lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh“.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối
hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn
các cấp triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
tại các địa bàn lựa chọn; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn
viên gương mẫu thực hiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, ban,
ngành liên quan triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng
xử trong gia đình.
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Ảnh minh họa. Nguồn: theartground.com.sg

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT SINGAPORE 2018:

KIẾN TẠO DẤU ẤN

KẾT NỐI
CỘNG ĐỒNG
Văn hóa nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình
xã hội. Là một trong những nguồn lực chiến lược quốc gia, ngành công
nghiệp văn hóa - nghệ thuật cũng là một trụ cột cho tăng trưởng kinh tế
Singapore. Tuy nhiên, quan trọng hơn, trong quốc gia có bản sắc đa dạng
và đa tầng như Singapore, nghệ thuật có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các
cuộc đối thoại liên văn hóa và hợp tác, thúc đẩy gắn kết cộng đồng và giúp
củng cố quan hệ xã hội.
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T

heo Hội đồng Nghệ thuật quốc gia Singapore (NAC),
người dân Singapore đang ngày càng phản ứng tích cực
trước nền văn hóa - nghệ thuật của mình. Trong cuộc
điều tra gần đây nhất, 75% người Singapore tỏ ra chấp nhận hơn
trước những hình thức và hoạt động liên quan tới văn hóa - nghệ
thuật (so với tỷ lệ 65% vào năm 2013); 68% có đánh giá cao hơn
về văn hóa - nghệ thuật và tác dụng của nó trong cuộc sống hàng
ngày (so với tỷ lệ 62% năm 2013); 65% quan tâm hơn tới phát triển
văn hóa - nghệ thuật tại Singapore (so với 59% vào năm 2013).

Năm 2018 là một năm có ý nghĩa đối với văn hóa nghệ thuật
Singapore nói chung, và NAC nói riêng, khi các hướng phát triển
chiến lược mới được công bố. Thông qua văn hóa - nghệ thuật,
Chính phủ Singapore muốn tạo cảm hứng cho người dân, liên
kết các cộng đồng đa dạng và giúp định vị Singapore như một
điểm đến dẫn đầu toàn cầu về văn hóa nghệ thuật.
NAC hướng tới nhiệm vụ xây dựng một hệ thống sinh thái
nghệ thuật tích hợp - nơi lĩnh vực nghệ thuật, khán giả và người
làm nghệ thuật cùng nỗ lực về các mục tiêu chung. Toàn cầu
hóa và số hóa vẫn đóng vai trò lớn trong việc đưa Singapore
hòa nhập với thế giới, và phát triển các thế hệ khán giả mới.
Phù hợp với ba chiến lược chủ đạo được đề ra, năm 2018
NAC đã dành nhiều nỗ lực và hoạt động để thiết lập những dấu
ấn sâu sắc, giúp tăng cường kết nối con người với con người,
cộng đồng với cộng đồng… thông qua sáng tạo, nghe nhìn và
tham gia. Từ các dự án hợp tác tại một lễ hội cho tới một tác
phẩm nghệ thuật số trên Internet, nghệ thuật sở hữu sức mạnh
để tạo ra những trải nghiệm sẻ chia cho mọi lứa tuổi và bối
cảnh, đồng thời thúc đẩy cảm giác phụ thuộc vào cộng đồng.
6 chủ đề chính trong sứ mệnh này là: Trẻ em, Giới trẻ, Người
cao tuổi, Tình nguyện viên, Nghệ thuật cho mọi người và Công
nghệ số.
Hãy cùng điểm lại một số thành tựu đáng chú ý của Chính
phủ Singapore nói chung, và NAC nói riêng, nhằm thực hiện sứ
mệnh kết nối của mình thông qua văn hóa - nghệ thuật.

1. Trẻ em
Học tập dựa trên nghệ thuật luôn là một trong những chiến
lược chính của Chính phủ Singapore để giới thiệu trẻ em với
các hình thức nghệ thuật đa dạng. Mục tiêu là nuôi dưỡng tình
yêu nghệ thuật cho trẻ em từ khi còn nhỏ thông qua các trải
nghiệm giáo dục hấp dẫn, giàu tính tương tác.
Một số chương trình đáng chú ý trong năm qua bao gồm:
The Artground: A curious Place to be (Điểm đến nghệ thuật:
Một nơi gợi trí tò mò): Với sự tham gia của hơn 15.000 người,
đây là một không gian nghệ thuật miễn phí với các chương
trình tương tác có liên hệ với chương trình giáo dục nghệ thuật
trong trường học. Đối tượng của dự án là các gia đình có trẻ

Điểm đến nghệ thuật: một nơi gợi trí tò mò. Ảnh: theartground.com.sg

nhỏ; cũng như tạo điều kiện để các nghệ sỹ có thể sáng tạo và
phát triển năng lực hướng tới khán giả trẻ.
Traditional Arts Taster Programme (Chương trình thử
nghiệm nghệ thuật truyền thống): Dự án được tiến hành tại 21
trường học tiền tiểu học. Hơn 1.300 học sinh (tăng gấp 4 lần so
với năm 2016) đã được làm quen với các thể loại nghệ thuật
truyền thống như âm nhạc và vũ kịch… thông qua cách giới
thiệu hấp dẫn, dễ hiểu.
Performing Arts-based Learning (Học dựa trên biểu diễn
nghệ thuật): Hợp tác giữa hai dàn nhạc, một nhà hát và Bộ Giáo
dục Singapore, Dự án giúp hơn 5.000 học sinh đến từ 22 trường
cấp 2 được thưởng thức hòa nhạc trực tiếp tại các nhà hát khác
nhau. Hơn 90% học sinh cho biết, lần đầu tiên được xem hòa nhạc
bên ngoài biểu diễn trường học, 50% học sinh cảm thấy hiểu biết
thêm về nền âm nhạc nước nhà và 1/5 học sinh được hỏi, muốn
xem một chương trình biểu diễn trong nước một lần nữa.

2. Giới trẻ
Hợp tác với các tổ chức trong loạt chương trình dành cho
giới trẻ đem lại cho Chính phủ Singapore những cách thức mới,
để giới thiệu nghệ thuật cho các nhóm người trẻ tuổi đa dạng;
gia tăng nhận thức của họ về những tác động mà văn hóa nghệ
thuật có thể đem lại cho sự phát triển và cộng đồng.
Lấy dự án Noise Singapore làm nền tảng, hoạt động đáng
chú ý nhất là Noise Anchor Programmes (Các chương trình Noise)
với mục tiêu tạo cảm hứng và cung cấp cơ hội để giới trẻ có thể
tham gia vào thông qua nghệ thuật. Hợp tác chặt chẽ với những
nghệ sỹ danh tiếng và cộng đồng nghệ thuật, Noise Anchor
Programmes phát triển các chương trình thu hút giới trẻ, bao
gồm trình diễn các thể loại nghệ thuật thành thị, sáng tạo nghệ
thuật số tại các không gian đặc biệt… Tính đến tháng 3/2018,
Noise Anchor Programmes đã thu hút được 600.000 người trực
tiếp tham dự và 100.000 người tham dự thông qua Internet.
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vị trí tình nguyện đến từ hơn 20 tổ chức nghệ thuật và nhiều
sự kiện lớn của Singapore; (2) Hướng dẫn trực tuyến cho tình
nguyện viên nghệ thuật; (3) Khóa huấn luyện đặc biệt cho
người quản lý đội ngũ tình nguyên viên nghệ thuật; (4) Yolden
(Arts) là chương trình tình nguyện viên nghệ thuật nhằm kết
nối giới trẻ với người cao tuổi tại các nhà dưỡng lão.

5. Nghệ thuật cho tất cả mọi người
Để đưa nghệ thuật trở nên bao trùm và dễ tiếp cận hơn,
Singapore đã có một loạt các chương trình đa dạng hướng tới
các thành phần khác nhau trong xã hội. Một trong những mục
tiêu là tạo ra thêm nhiều không gian nơi người dân có thể đến
và cùng thưởng thức nghệ thuật.
NAC đã tổ chức sự kiện thường niên Silver Arts Festival
(Lễ hội nghệ thuật bạc). Ảnh: Expatliving.sg

3. Người cao tuổi
Để có thể đưa nghệ thuật vào cuộc sống hàng ngày của
người cao tuổi, NAC đã tổ chức sự kiện thường niên Silver Arts
Festival (Lễ hội nghệ thuật bạc). Kéo dài trong bốn tuần, sự
kiện đã thu hút hơn 42.000 người tham dự, với 41 chương trình
nghệ thuật diễn ra tại 24 địa điểm. Lễ hội cũng bao gồm bốn dự
án hợp tác giữa cộng đồng người cao tuổi địa phương với các
nghệ sỹ chuyên nghiệp. Một trong số này là dự án có tên gọi
“Thực phẩm là một phép ẩn dụ“, trong đó người tham gia sáng
tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có chủ đề về ẩm thực địa
phương. Dự án có 50 trẻ em trực tiếp làm việc cùng với 12 người
cao tuổi tại 24 buổi sáng tạo nghệ thuật. Thông qua hợp tác
sáng tạo giữa hai thế hệ, khoảng cách đã được xóa nhòa, đồng
thời giúp tăng cường các kỹ năng nhận thức và vận động cho
các thành viên của cả hai nhóm người tham gia.
Một số chương trình đáng chú ý khác dành cho người cao
tuổi như triển lãm WeCare Arts Fund (trưng bày các tác phẩm
nghệ thuật của người cao tuổi); Bộ công cụ nghệ thuật dành
cho cuộc sống người cao tuổi (cung cấp cho các tình nguyện
viên kỹ năng tìm hiểu và khuyến khích đối thoại với người cao
tuổi); Chương trình nghệ sỹ thường trú tại các trung tâm chăm
sóc người cao tuổi…

4. Tình nguyện viên
Nhiều sáng kiến đã ra đời nhằm thúc đẩy hoạt động tình
nguyện trong văn hóa - nghệ thuật tại Singapore, cũng như đem
tới những trải nghiệm riêng biệt dành cho các tình nguyện viên.
Chương trình tình nguyện viên văn hóa - nghệ thuật của
Singapore trong năm 2018 bao gồm bốn thành phần chính:
(1) Cổng thông tin điện tử Tình nguyện viên Nghệ thuật đi vào
hoạt động từ tháng 1/2017 nhằm cung cấp thông tin về các
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Nổi bật là chương trình Arts in Neighbourhood (Nghệ thuật
ở xung quanh) với mục tiêu đem những trải nghiệm nghệ thuật
trực tiếp đến ngay giữa lòng cộng đồng dân cư. Năm 2018, Quỹ
Nghệ thuật cộng đồng Singapore đặt hàng 9 nghệ sỹ tham
gia chương trình. Người dân tại các khu vực Jurong và Ang Mo
Kio được tiếp cận với 9 tác phẩm và chương trình sắp đặt nghệ
thuật tương tác ngay tại nơi mình sinh sống và làm việc. Đáng
lưu ý, những tác phẩm này đều lấy cảm hứng từ lịch sử, tính
cách và các câu chuyện quen thuộc từ chính cộng đồng cư dân
của họ. Dự án đã thu hút tới 439.900 người tham gia.

6. Công nghệ số
Công nghệ và kỹ thuật số luôn chiếm vai trò quan trọng
trong chính sách văn hóa nghệ thuật của Chính phủ Singapore.
Năm 2018, Singapore tập trung vào việc sử dụng dữ liệu một
cách thông minh hơn, tăng cường độ phổ biến của các công
cụ xã hội liên quan và thiết lập những nội dung mới với mục
tiêu không chỉ mở rộng hiện diện của văn hóa - nghệ thuật trên
Internet, mà còn gia tăng sự tham gia của cộng đồng vào các
hoạt động trực tuyến.
Theo một thống kê gần đây của NAC, 89% người dân nước
này tham gia vào hoạt động văn hóa - nghệ thuật trực tuyến;
72% người yêu nghệ thuật tại Singapore tìm kiếm các hoạt
động văn hóa nghệ thuật qua Internet…
Kể từ tháng 4/2018, A List (Danh sách A) - Hướng dẫn về văn
hóa - nghệ thuật Singapore đã đưa vào hoạt động phiên bản
điện tử bao gồm trên Internet và mạng xã hội. Điều này cho
phép A List đáp ứng được nhu cầu của khán giả, cung cấp các
nội dung về văn hóa nghệ thuật một cách kịp thời và đa dạng
nhất - thông qua các thiết bị di động và điện tử.
Bên cạnh đó, phục vụ mục tiêu tiếp cận khán giả và quảng
bá nghệ thuật, NAC cũng sử dụng nhiều nền tảng điện tử đa
dạng bên cạnh trang mạng xã hội chính thức, như các trang
web riêng biệt của từng lễ hội, chương trình, sáng kiến, dự án…
(Nguồn: nac.gov.sg)
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VĐV TDDC
Kohei Uchimura,
Nhật Bản.
Ảnh: jsfd.org

NHẬT BẢN:

TẦM NHÌN
PHÁT TRIỂN THỂ THAO

HƯỚNG ĐẾN

THẾ VẬN HỘI OLYMPIC
VÀ PARALYMPIC 2020
Lĩnh vực Thể thao vì sự phát triển (SfD) đã mang tới những thay đổi trong xã hội thông
qua thể thao. Thể thao ở đây được đề cập tới thông qua các hoạt động và sự phát
triển thể chất để mang tới lợi ích cho cá nhân, xã hội, về mặt y tế và kinh tế. Dù thể
thao là một công cụ cho hoà bình và phát triển đã diễn ra trong cộng đồng quốc tế
một khoảng thời gian, Chính phủ Nhật Bản gần đây mới bắt đầu tìm cách đóng góp
cho lĩnh vực này - một phần trong nỗ lực của Tokyo để tổ chức Thế vận hội Olympic và
Paralympic 2020. Nhằm thúc đẩy nỗ lực của Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe đã đưa ra
chương trình “Thể thao cho ngày mai (SFT)“ để mang lại niềm vui về thể thao cho ít
nhất 10 triệu trẻ em ở 100 quốc gia vào năm 2020.
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Tình nguyện viên JICA hỗ trợ phát triển bóng bầu dục tại Ấn Độ-Sri Lanka. Ảnh: Mycitylinks

T

uy nhiên, tiến độ thực hiện từ năm 2016 cho thấy đạt
được mục tiêu này là khó với tốc độ hiện tại. Sự tăng
trưởng kinh tế chậm chạp của Nhật Bản đang tạo ra
nhiều vấn đề khác nhau cho thế giới thể thao ở Nhật Bản, và
tầm quan trọng của việc hỗ trợ các nước đang phát triển thông
qua thể thao chưa được hiểu đúng đắn. Hầu hết người dân
Nhật Bản không quen thuộc với cả SfD và SFT, mặc dù phạm vi
và số lượng hoạt động của SFT được kỳ vọng sẽ được gia tăng
theo cách tiếp cận quảng bá cho Olympic Tokyo và Paralympic.

Phát triển thể thao (SD) và Thể thao vì sự
phát triển tại Nhật Bản
Hoạt động hỗ trợ phát triển chính thức
Chính phủ Nhật Bản từ năm 1989 đã thành lập các chương
trình Hỗ trợ cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng quy mô
nhỏ (ví dụ, xây dựng phòng tập thể dục cho người khuyết
tật), từ 10 triệu yên trở xuống và do các tổ chức thứ 3 ở các
nước đang phát triển vận hành. Nguồn vốn chủ yếu được các
cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại nước ngoài phân phối. Còn
chương trình hỗ trợ tài trợ cho các lĩnh vực văn hóa đã tồn tại
từ năm 1975, chủ yếu để hỗ trợ văn hóa và giáo dục đại học. Về
phần thể thao, có thể được nhìn thấy trong tất cả các chương
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trình này như là một hoạt động cơ sở, liên quan đến ‘an ninh
con người’, và là một phần của văn hóa.
Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể thao đã được
cung cấp thông qua các chương trình tình nguyện của Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Dự án Hợp tác Kỹ thuật Cơ sở.
Theo khuôn khổ này, các hoạt động liên quan đến SD và SfD lớn
nhất mà Chính phủ Nhật Bản đã tham gia là cung cấp các tình
nguyện viên. Tình nguyện viên JICA được lựa chọn bằng cách
thông qua các kỳ thi mà tiêu chuẩn đánh giá là dựa trên yêu
cầu hỗ trợ. Sau khi dành khoảng 70 ngày đào tạo tại Nhật Bản,
họ được cử ra nước ngoài trong khoảng hai năm. Tính đến năm
2016, cơ quan phụ trách Tình nguyện viên Nhật Bản hợp tác ở
nước ngoài (JOCV) - đã gửi hơn 42.000 tình nguyện viên đến 88
quốc gia kể từ năm 1965. Khoảng 10% - hơn 4.000 tình nguyện
viên đã tham gia vào các hoạt động thể thao. Kể từ những năm
1980, tầm quan trọng của hỗ trợ giáo dục đã tăng lên, và nhiều
tình nguyện viên đã được gửi đến tham gia các chương trình
giáo dục thể chất. Vì các nước đang phát triển có thêm các đề
xuất khác nhau (ví dụ, hướng dẫn cho các đội tuyển quốc gia của
họ hoặc hỗ trợ việc nâng cao trình độ từ mức cơ sở), tình nguyện
viên phải có trình độ chuyên môn khác nhau. Điều này cũng có
nghĩa là các chương trình và hoạt động của SfD trở nên trùng lặp
với các khía cạnh phát triển SD truyền thống.
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Hỗ trợ liên quan đến thể thao dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật
cũng được cung cấp thông qua Dự án Hợp tác Kỹ thuật Cơ sở.
Dự án này tài trợ cho các hoạt động của các trường đại học,
thành phố, tổ chức và các nhóm khác mang lại lợi ích cho cộng
đồng ở các nước đang phát triển và được coi là một dạng của
ODA. Mặc dù số lượng nhỏ, các dự án này đã được thực hiện ở
Lào, Campuchia, Kenya và Malaysia. Nhìn chung, trong khi hỗ
trợ quốc tế liên quan đến thể thao được cung cấp dưới hình
thức tài trợ công nghệ, các dự án như vậy chỉ chiếm một phần
nhỏ trong tổng chi phí ODA và số tiền tài trợ là tương đối nhỏ so
với số tiền được các quốc gia phát triển khác hỗ trợ.
Hoạt động của các tổ chức liên quan đến thể thao
Trong khi quy mô hỗ trợ cấp quốc tế được cung cấp bởi các
tổ chức liên quan đến thể thao không lớn, đã có một số nhóm
hoạt động trong nhiều năm. Ủy ban Olympic Nhật Bản, Hiệp
hội Thể thao Nhật Bản, Viện Judo Kodokan và các nhóm khác
đã tham gia vào các dự án như vậy và họ đang mời hoặc cử đi
huấn luyện viên, vận động viên và các quản trị viên thể thao.
Các nhóm này cũng tham gia rất sâu vào các dự án ODA liên
quan đến thể thao. Tuy nhiên, không giống như các nước phát
triển khác, các hoạt động này không có sự ủng hộ về mặt chính
sách như một lĩnh vực phát triển và công việc của họ phần lớn
gắn liền với các sáng kiến trao đổi.
Gần đây Japan League đã có đóng góp vào Chiến lược châu
Á hướng đến các nước đang phát triển. Trong thị trường bóng
đá toàn cầu, bao gồm phí phát sóng bản quyền, hơn 200 tỷ
yên được cho là chảy từ châu Á đến châu Âu mỗi năm. Chiến
lược châu Á nhằm mục đích phát triển nền bóng đá châu Á để
đảo ngược dòng chảy này. Ngoài việc chuyển giao kiến thức để
quản lý các giải đấu chuyên nghiệp và tăng cường hỗ trợ cấp
cao, các sáng kiến này
 đã bao gồm việc thiết lập các phòng hỗ
trợ kỹ năng và cung cấp bóng, đồng phục để tăng số lượng
người tham gia vào môn bóng đá của khu vực. Đồng thời, sáng
kiến này cũng có những lĩnh vực ít liên quan trực tiếp đến bóng
đá hơn, chẳng hạn như giáo dục chống thiên tai, đào tạo về chế
độ ăn uống và tiếp thị du lịch. Các dự án này đã được thực hiện
tại Thái Lan, Việt Nam, Brunei, Myanmar, Indonesia, Malaysia,
Qatar, Singapore, Campuchia, Đông Timor, Philippines, Lào, Sri
Lanka, Bhutan, Nepal, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc).
Các dự án đã được thực hiện tại một loạt các nền tảng khác
nhau, như các trại tị nạn, trường học và cộng đồng bị thiệt hại
do thiên tai. Một loạt các quan hệ đối tác đã được thành lập, bao
gồm ở mức câu lạc bộ với các câu lạc bộ bóng đá Nhật Bản, các
tổ chức viện trợ, các công ty và các phương tiện truyền thông.
Những điều này có thể được mô tả như những hoạt động h àng
đầu cho thấy việc thực hiện chương trình của SfD Nhật Bản.
Trong khi đó, ngân hàng bóng chuyền của Hiệp hội bóng
chuyền Nhật Bản đã thu thập hơn 6.000 quả bóng chuyền

Ngân hàng bóng chuyền của Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản
tặng 1.000 quả bóng chuyền cho Nam Sudan. Ảnh: Sport4tomorrow.jp

từ khắp nơi trên Nhật Bản - bao gồm các quả bóng được sử
dụng gần như mới từ các giải đấu chính thức. Ngân hàng bóng
chuyền của Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản cũng đã thu thập
các cột, lưới, ăng-ten, hộp đựng bóng và các thiết bị khác để
quyên góp cho các nước đang phát triển thông qua hơn 30
sáng kiến. Tuy nhiên, trái ngược với các hoạt động của J-League,
các hoạt động của ngân hàng bóng chuyền có thể được coi là
thể hiện sự tham gia của hình thức SD cổ điển.
Hoạt động của các nhóm dịch vụ công
Số lượng các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận thực hiện
các hoạt động SD hoặc SfD ở Nhật Bản đã tăng mạnh kể từ năm
2000. Ví dụ như triển khai nhiều sáng kiến sau trận động đất
2011 để cung cấp cơ hội tham gia các môn thể thao cho trẻ
em bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Những hoạt động thể thao
như vậy giải quyết vấn đề thiếu cơ hội tập thể dục và đáp ứng
nhu cầu hỗ trợ về mặt tinh thần trong số khoảng 380.000 người
được sơ tán đến 2.000 phòng tập thể dục trường học và các
trung tâm khác khi thảm hoạ xảy ra.
Hơn nữa, Quỹ Nhật Bản, được thành lập năm 1972 với tư
cách là một tổ chức chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản,
cũng có mục tiêu thúc đẩy trao đổi giữa các cá nhân trong giới
nghiên cứu Nhật Bản, giáo dục tiếng Nhật, nghệ thuật, xuất
bản, phim ảnh và văn hóa. Các dự án của Quỹ Nhật Bản đã gửi
các giảng viên thể thao ra nước ngoài và thực hiện các bài giảng
cũng như nhiều hoạt động liên quan đến Karate, Judo và các
môn võ thuật khác.
Một số trường đại học và viện nghiên cứu Nhật Bản cũng
thực hiện các hoạt động liên quan đến SD hay SfD. Các cơ hội
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Thành công của loạt bóng mềm tại Nhật Bản đặt kỳ vọng cao cho sự trở lại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: wbsc.org

hiếm có dành cho các trao đổi nghiên cứu đặc biệt liên quan đến
SfD cũng được thúc đẩy, như các hội nghị thường niên về thể
thao từ năm 2002. Năm 2013, Hiệp hội Phát triển Quốc tế Nhật
Bản đưa ra một phiên lên kế hoạch “vai trò mới cho thể thao
trong Hội nghị mùa xuân thường niên lần thứ 13 về thể thao
của họ“. Gần đây, Hiệp hội Giáo dục thể chất, Y tế và Khoa học
thể thao Nhật Bản cũng đã cân nhắc mở ra một lĩnh vực mới là
“phát triển thể thao quốc tế“. Đại học Tsukuba và Viện Thể dục và
Thể thao Quốc gia ở Kanoya cũng cung cấp chương trình thạc sĩ
chung về “Hoà bình và phát triển quốc tế thông qua thể thao“ và
mở rộng các cơ sở nghiên cứu của họ. Nhìn chung, điều này cho
thấy rằng các nhóm dịch vụ công là một cơ chế ngày càng tăng
trong không gian SfD và họ dự kiến sẽ
 cung cấp cơ hội ngày
càng nhiều cho các học viên và các nhà nghiên cứu SfD.

SfD trong chính sách thế thao và Olympic
cùng Paralympic Tokyo 2020
Vào tháng 10 năm 2015, chính phủ Nhật Bản đã thành lập
Cơ quan Thể thao Nhật Bản như một bộ phận đối ngoại của Bộ
Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ. Ý tưởng là
nơi này sẽ thống nhất các chính sách thể thao nhiều năm qua
được thực hiện bởi hàng loạt các cơ quan - bao gồm Bộ Giáo
dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế, Lao
động và Phúc lợi, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ
Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Trước đó, việc xây dựng

46 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ Số đặc biệt năm 2018

một cơ quan chính phủ mới trong bối cảnh xu hướng toàn cầu
hướng tới việc dàn mỏng chính quyền trung ương và phân cấp
quyền lực cho chính quyền địa phương trở nên không dễ dàng.
Và khi Tokyo được chọn để tổ chức Olympic và Paralympic 2020,
những bên tham gia vào ngành thể thao nhận ra cơ hội được
chờ đợi từ lâu - là thành lập cơ quan trên và cơ cấu gồm năm
phòng ban: bộ phận chính sách, bộ phận thể thao vì sức khoẻ,
bộ phận thể thao mang tính cạnh tranh, thể thao quốc tế và bộ
phận Olympic/Paralympic (có xác định thời hạn).
Các hoạt động liên quan đến SD và SfD được thực hiện bởi
bộ phận Olympic/Paralympic đã được quyết định nhanh chóng
trong suốt thời gian Tokyo giành quyền đăng cai Olympic. Trong
bài thuyết trình giành quyền đăng cai cuối cùng của Thủ tướng
Abe, ông đã nêu ra chương trình ‘Thể thao cho ngày mai" - SFT
để Nhật Bản đóng góp cho xã hội, quốc tế thông qua thể thao
cho đến năm 2020. Mục tiêu của SFT là mang niềm vui của thể
thao đến ít nhất 10 triệu trẻ em tại 100 quốc gia vào năm 2020
thông qua các dự án: (1) hỗ trợ việc thành lập các học viện thể
thao, (2) đóng góp cho thể thao quốc tế thông qua các quan hệ
đối tác song phương chiến lược, (3) tăng cường các hoạt động
chống doping quốc tế, (4) phát triển sự tham gia vào Olympic/
Paralympic trên toàn quốc, và (5) nghiên cứu ý tưởng về kho lưu
trữ thể thao kỹ thuật số.
Mặc dù kế hoạch đã được phân bổ khoảng 1,22 tỷ yên
trong ngân sách của Cơ quan Thể thao cho năm tài chính 2016
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và 1,17 tỷ yên cho ngân sách 2017, vẫn khó có thể xác định
phần trăm ngân sách nào đã, đang và sẽ được sử dụng thực
tế cho các chương trình SD và SfD theo những nội dung trên.
Tuy nhiên, nhiệm vụ, mục tiêu và điều kiện cụ thể được liệt kê
ở trên cho thấy rằng một tỷ lệ nguồn tiền dự chi lớn sẽ được
phân bổ cho các sáng kiến SD
 truyền thống. Còn các dự án
đóng góp cho thể thao quốc tế thông qua quan hệ đối tác
song phương chiến lược có thể được coi là phiên bản SfD của
Nhật Bản. Chúng bao gồm xuất khẩu giáo dục thể chất theo
phong cách Nhật Bản cho các trường học ở các nước đang
phát triển và hỗ trợ việc tổ chức các sự kiện thể thao. Cơ quan
Thể thao đã ký thoả thuận với một tổ chức SFT và các tổ chức
liên quan khác để thực hiện các dự án.
Kể từ khi SFT được đưa ra, ngân sách và số lượng thành
viên tham gia chương trình này dường như đã phát triển
thuận lợi. Tuy nhiên, khi những đóng góp thực tế cho các
nước đang phát triển vẫn cần được xem xét vì mới có tác
động rất hạn chế. SFT sẽ cần phải tạo ra nhiều kết quả hơn
để lời hứa vươn tới 10 triệu người ở 100 quốc gia được thực
hiện. Trên thực tế, Nhật Bản khó có khả năng đạt được điều
này trong khuôn khổ hiện tại, nơi công việc của văn phòng
điều hành chủ yếu liên quan đến việc công nhận các hoạt
động của những thành viên trong hiệp hội như các dự án SFT.
Điều này cho thấy ngân sách - hơn một tỷ yên từ Chính phủ
Nhật Bản hầu như chưa được sử dụng hiệu quả. Hơn nữa, khi
các hoạt động thực hiện tự nguyện với các quỹ tư nhân cũng
được tính là một phần của SFT, thì các biện pháp và tác động
thực sự của chương trình rất khó xác định.

Vấn đề và triển vọng cho SfD của Nhật Bản
Một số quốc gia phát triển đã cẩn trọng khi tìm hiểu về
khái niệm SfD cách đây nhiều năm, và đã theo đuổi các chính
sách, nghiên cứu theo cách phản ánh các hoạt động thực sự
được thực hiện ở các nước đang phát triển. Trong khi đó, có vẻ
như Nhật Bản đã đột ngột mở chiếc ô SFT trùng với đợt tranh
quyền đăng cai Olympic và Paralympic 2020. Trước đó, chỉ có
một số lượng hạn chế các dự án SfD được thực hiện một cách
lặng lẽ như một phần của ODA hoặc bởi các tổ chức phi chính
phủ. Có rất ít sự thảo luận về SfD như một lĩnh vực mới, với rất
ít người tham gia vào các chương trình SfD của chính quyền,
chính sách hoặc nghiên cứu về nó. Những người tham gia SfD
thường thực hiện công việc đó tách biệt với trách nhiệm nghề
nghiệp thường xuyên của họ, hoặc chỉ là một phần nhỏ trong
hoạt động của họ và ít người là chuyên gia SfD.
Hướng tới Olympic 2020 và Paralympic Tokyo, những thay
đổi năng động trong thể thao và các lĩnh vực liên quan dưới sự
lãnh đạo của Cơ quan Thể thao mới đang được mong đợi và SfD
nên được bao gồm như một trụ cột trung tâm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tokyo2020

Nếu điều này có thể được thực hiện một cách chiến lược,
Nhật Bản sẽ được hưởng lợi từ tri thức và tài nguyên thể thao
chuyên biệt của họ. Như đã mô tả ở trên, hơn 4.000 JOCV đã hoặc
đang tham gia vào các chương trình JICA. Các tình nguyện viên
có kinh nghiệm đã dành trung bình hai năm tham gia những
hoạt động liên quan đến thể thao ở các nước đang phát triển và
hiện đang hoạt động ở cả Nhật Bản cũng như nước ngoài trong
trường học, tổ chức quốc gia, viện nghiên cứu, hiệp hội thể thao,
các tổ chức thành phố trong khu vực, hiệp hội cạnh tranh, giải
đấu chuyên nghiệp, những công ty tư nhân, NPO và NGO. Nếu
một khuôn khổ được tạo ra để tận dụng lợi thế kinh nghiệm của
họ, nhiều người có thể sẽ tham gia một cách nhiệt tình. Điều
này có thể sẽ xây dựng nên một đội ngũ những người hỗ trợ
vận động viên tại Olympic Tokyo 2020 và Paralympic Games, đặc
biệt là từ các nước đang phát triển. Nếu tận dụng được đội ngũ
này, một dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời có thể được cung cấp cho các
vận động viên khi những tình nguyện viên hiểu rõ tiếng nói và
phong tục nước họ. Dịch vụ như vậy tại sự kiện thể thao quy mô
lớn có thể là một đặc điểm độc đáo chưa được tìm thấy tại các sự
kiện tương tự đã diễn ra ở các quốc gia khác.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Nhật Bản cho SfD phải hướng
đến tạo ra một tầng lớp mới những người thể hiện sự quan
tâm đến SfD. Nếu mục tiêu của SFT là hướng tới 10 triệu người
ở 100 quốc gia, một hệ thống cần được tạo ra để tài trợ cho các
hoạt động như vậy trên toàn thế giới, thì cần phải tạo khuôn
khổ để nói cho người dân Nhật Bản rằng ngân sách này đang
được sử dụng thích hợp. Tài trợ, thông tin và khuôn khổ để chia
sẻ kinh nghiệm là cần thiết để thực hiện các dự án SfD chung
và trong SFT. Tăng số lượng người tham gia SfD và đạt được
những tri thức thực tế từ việc thực hiện dự án sẽ giúp đảm bảo
rằng khái niệm về SfD tồn tại ở Nhật Bản không chỉ tới năm
2020 mà còn đi xa hơn.
(Nguồn: jsfd.org)
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Xu hướng

DU LỊCH
2019
Điều gì đang thúc đẩy du khách toàn cầu đi du lịch ngày nay
và xu hướng nào du khách cũng như các công ty lữ hành có
thể (hoặc nên) tận dụng tối đa?

Ảnh minh họa. Nguồn: redhotpenny.com
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Hiểu rõ về tiền tệ
Nói riêng về cuộc khủng hoảng Anh rời EU, Hội đồng du lịch
và lữ hành thế giới (WTTC) tin rằng, việc giá trị đồng bảng Anh
suy giảm (giảm 15% sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit) về tổng
thể có khả năng làm giảm chi tiêu du lịch của nước Anh.
Với việc đồng bảng Anh giảm so với đồng Euro và đồng đô
la Mỹ, điều này có thể ảnh hưởng đến khách du lịch Anh đến các
quốc gia sử dụng tiền tệ là đồng Euro cũng như các hành trình
du lịch đường dài đến Mỹ và Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, Hiệp hội Thương mại Du lịch Anh (ABTA) nhận
thấy rằng, 71% khách du lịch đã chi tiêu nhiều hơn mức cho
kỳ nghỉ của họ vào năm 2018. Điều này cho thấy những ngày
lễ không phải là khoảng thời gian mọi người muốn thắt chặt
hầu bao của họ. Du khách chỉ đơn giản là muốn có những dịch
vụ xứng đáng hơn cho tiền của họ. Trang chuyên về lữ hành
expedia nhận thấy rằng, hơn 60% du khách nói ngân sách là yếu
tố quan trọng trong việc quyết định kế hoạch du lịch của họ.
Còn đối với du khách Anh, ABTA cũng cho rằng, du khách sẽ
tiếp tục tìm kiếm các kỳ nghỉ mà “giá trị tiền tệ có ý nghĩa“ trong
tình cảnh căng thẳng về giá trị đồng tiền. Bối cảnh này thường
khiến mọi người ghé thăm những nơi mà đồng bảng Anh có giá
trị hơn, như Argentina hay Nam Phi, và trải nghiệm các cách nghỉ
lễ khác nhau, giống như hưởng thụ các khu nghỉ mát trọn gói.

Trẻ em là tương lai
Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) tin rằng sẽ có gần 300 triệu
chuyến đi do giới trẻ thế giới thực hiện mỗi năm từ năm 2020.
Và trong báo cáo “Sức mạnh của du lịch giới trẻ“, UNWTO
cho biết rằng, những người trẻ tuổi có xu hướng chi tiêu nhiều
hơn những người ở độ tuổi khác trong chuyến du lịch của họ
và có nhiều khả năng trở lại những nơi họ đã ghé thăm. Du lịch
mang lại cho họ một giá trị lâu dài.
UNWTO nghĩ rằng đáng để nhắm đến những du khách trẻ
tuổi - vì họ không chỉ cung cấp một khoản chi tiêu lớn trong
cuộc đời của họ mà còn tin rằng các yếu tố môi trường và chính
trị như khủng bố, bất ổn dân sự, bệnh tật và thiên tai ít có khả
năng buộc họ huỷ chuyến đi du lịch.

Những người trẻ tuổi có thể muốn chia sẻ kinh nghiệm du lịch của họ như là
một phần của văn hóa truyền thông xã hội. Ảnh: redhotpenny.com

họ khám phá và điều này đặc biệt là động lực cho khách du
lịch trẻ tuổi.
Những người trẻ tuổi có thể muốn chia sẻ kinh nghiệm du
lịch của họ như là một phần của văn hóa truyền thông xã hội với
đặc trưng “đi khoe“ - một yếu tố cũng khiến các điểm đến chưa
được khám phá trở thành một lựa chọn hoàn hảo. Đây không
phải là điều chỉ được thực hiện bởi những người trẻ tuổi nhưng
chắc chắn là một động lực cho du khách trong độ tuổi 18-30 tuổi.

Một cuộc phiêu lưu (đặc biệt)
Các chuyến đi năng động và mạo hiểm đang gia tăng ở tất
cả nhóm tuổi, trải nghiệm các hoạt động như đi bộ đường dài,
leo núi và những môn thể thao mạo hiểm dưới nước.
Báo cáo của Euromonitor gần đây chỉ ra việc các chuyến đi
trên đang trở thành xu hướng toàn cầu. Nhiều du khách không
còn chú ý nhiều tới việc định giá trị về mặt tiền bạc đối với các
chuyến đi mà thay vào đó lại muốn trải nghiệm thực tế.
Điều thú vị là mọi người không tìm kiếm trực tuyến các cụm
từ như “ngày lễ nhiều hoạt động“ hay “các kì nghỉ phiêu lưu“,
mà thay vào đó họ tìm kiếm các hoạt động cụ thể, với các hoạt
động như leo núi hay lặn với ống thở.

Du lịch là để cho truyền thông xã hội

Du lịch "cho đi"

Truyền thông xã hội đang đóng vai trò quan trọng hơn
trong các lựa chọn kỳ nghỉ - đặc biệt là đối với giới trẻ.
Có tới 40% số những công dân toàn cầu từ 18-33 tuổi cân
nhắc đến truyền thông xã hội khi lựa chọn nơi đi nghỉ.

Liên Hiệp Quốc đã gọi năm 2017 là "năm quốc tế về du lịch
bền vững" - và đó là xu hướng dự kiến sẽ tiếp tục, với một báo
cáo gần đây của AIG cho thấy 52% du khách nghĩ rằng du lịch
bền vững là quan trọng.

Xu hướng về động lực du lịch toàn cầu cho thấy mọi người
đang tìm kiếm các điểm đến chưa được bạn bè, gia đình của

Du khách muốn trao lại điều gì đó cho cộng đồng mà họ
đang đến thăm - thông qua du lịch sinh thái hoặc tình nguyện.
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Du lịch ngắn ngày và ngọt ngào
Theo một báo cáo của ABTA, các chuyến đi khám phá thành
phố là hình thức nghỉ ngơi phổ biến nhất - chiếm 53% số ngày
nghỉ trong cả năm tính đến tháng 9/2017. Tỉ lệ này đã vượt qua
các kỳ nghỉ trên bãi biển, sau khi hai lựa chọn trên đều “đứng
đầu“ trong Báo cáo xu hướng du lịch của ABTA năm 2016.
Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) đã nhận thấy rằng
khách du lịch Vương quốc Anh không có các kỳ nghỉ dài hai
tuần như họ đã có một thập kỷ trước đây. Thay vào đó, họ sẽ tận
hưởng nhiều ngày lễ ngắn hơn từ hai đến bảy ngày.

Nhiều du khách lựa chọn du lịch trải nghiệm tại Vương quốc Anh.
Ảnh: redhotpenny.com

Và người ta cho rằng du lịch có trách nhiệm và bền vững sẽ thực
sự được đưa vào các kỳ nghỉ của du khách tại Vương quốc Anh.
Booking.com cũng nhận thấy rằng hơn một phần ba khách
du lịch (36%) có kế hoạch thực hiện nhiều lựa chọn du lịch thân
thiện với môi trường hơn so với những năm trước - và gần 2/5
trong số họ quan tâm đến trải nghiệm du lịch sinh thái.

Du lịch về tinh thần
Riêng đối với du khách Anh, du lịch nghỉ dưỡng dự kiến sẽ

trở nên phổ biến hơn, với sự quan tâm ngày càng tăng về việc
có một lối sống lành mạnh.

Điều này có thể là do sự gia tăng của các hãng hàng không
giá rẻ cung cấp các chuyến bay rẻ hơn. Việc này sẽ dễ “lấp đầy
khoảng cách giữa các kì nghỉ dài hơn“. Mọi người muốn nghỉ
ngơi ngắn ngày ngoài những tháng mùa hè - thường khoảng 2
ngày - để thay đổi thói quen cũ, thư giãn và dành thời gian với
những người thân yêu.

Yên bình cho tâm hồn
Các hoạt động khủng bố đã có một tác động rất lớn đến
du lịch toàn cầu - khi nhiều điểm đến nổi tiếng đã từng là
nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố. Paris, Barcelona
và Berlin đã chứng kiến sự suy giảm đáng kể trong ngành du
lịch. Tuy nhiên, Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC)
cho rằng một số điểm đến thực sự cho thấy sự gia tăng về du
lịch trong nước, như Cyprus và Bulgaria vì chúng được xem là
điểm đến “an toàn“.

Booking.com thấy rằng 2/5 số người tham gia khảo sát quan
tâm tới những trải nghiệm du lịch có ích cho thể chất, tinh thần
và gần một nửa trong số họ nói rằng, thông qua các kỳ nghỉ, họ
muốn “phản ánh và có những lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống“.

Chính phủ Anh đã nói rằng hiện tại đang có một mối đe dọa
cao hơn chủ nghĩa khủng bố đối với Vương quốc Anh và đã yêu
cầu các cư dân Anh phải cảnh giác khi đi nghỉ ở nước ngoài. Một
quan điểm chính thức như vậy từ Chính phủ Anh có thể là các
cư dân Anh cần suy nghĩ lại lựa chọn điểm đến của họ.

Theo Trekksoft, khách du lịch đang tìm kiếm những cách
độc đáo để “thư giãn, nới lỏng và nạp năng lượng toàn diện“.

Du lịch thời số hoá

Các kì nghỉ vì sức khoẻ đi đôi với xu hướng du lịch bền vững
- khi những du khách có mong muốn được chăm sóc sức khỏe
dường như sẽ mong đợi du lịch sinh thái thân thiện trở thành
một phần trong chuyến đi của họ.

Ăn ngon khắp thế giới
Các kì nghỉ có hoạt động khám phá những hương vị ẩm
thực địa phương đang ngày càng phổ biến và không có dấu
hiệu bị chậm lại. Du khách muốn có một trải nghiệm thực phẩm
đích thực từ khu vực địa phương nơi họ đến.
Khách du lịch 18-33 tuổi cũng bị ảnh hưởng bởi cơ hội đăng
hình ảnh về đồ ăn của họ trên Instagram, Facebook - và cơ hội
để làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến.
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Công nghệ dự kiến sẽ tiếp tục thay đổi cách mọi người đặt
trước các kì nghỉ. Một nghiên cứu của Google đã nhận thấy 44%
số người mong đợi sử dụng nhiều thiết bị khi lập kế hoạch cho
kỳ nghỉ hè và mọi người sử dụng thiết bị di động nhiều hơn
máy tính để bàn trong việc tìm kiếm các kì nghỉ gia đình, du lịch
sang trọng, đi du lịch đôi hay tuần trăng mật.
Sự phổ biến của các thiết bị di động đã dấy lên loạt hành
vi mới của khách hàng - được gọi là “những khoảnh khắc nhỏ“
- đề cập đến thời điểm mọi người chuyển sang thiết bị thông
minh cá nhân khi họ muốn tìm hiểu, làm, xem, khám phá hoặc
mua thứ gì đó. Những khoảnh khắc đó thể hiện nhiều ý tưởng
phong phú và cung cấp cho mọi người những kết quả ngay lập
tức tại thời điểm họ tìm kiếm.
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Các doanh nghiệp nhỏ trong ngành du lịch có thể tận dụng
những khoảnh khắc nhỏ đó để tiếp cận nhiều hơn với du khách
và sẽ khuyến khích nhiều khách du lịch hơn đặt dịch vụ với họ.
Có nhiều chiến thuật và kỹ thuật tiếp thị tìm kiếm kỹ thuật
số có thể được sử dụng để đạt được hiển thị thương hiệu của
bạn tối đa qua các khoảnh khắc nhỏ đó như quảng cáo được
định vị địa lý, quảng cáo trên Facebook, tìm kiếm bằng giọng
nói được bản địa hóa và các công cụ tìm kiếm giàu nội dung.
Chú trọng đến trải nghiệm trên di động
Một báo cáo của ABTA đã cho rằng, hình thức trực tuyến là
cách đặt phòng đang thống trị, với 76% số người được khảo
sát từ Vương quốc Anh đã đặt các kỳ nghỉ trực tuyến trong 12
tháng trước đó.
Nhìn vào lượng đặt dịch vụ trực tuyến theo thiết bị và tuổi
tác, chúng tôi thấy rằng đối tượng lớn tuổi hơn (45-54, 55-64 và
65 tuổi trở lên) có xu hướng đặt trên máy tính để bàn, với những
người trẻ hơn thường sử dụng thiết bị di động. Đặt trước trên thiết
bị di động và máy tính bảng phổ biến nhất với du khách từ 25-34.
Booking.com cũng thấy rằng, những người đặt chỗ ở vào cùng
ngày họ đến địa điểm mới thường được thực hiện trên di động.
Booking.com cũng thấy rằng nhiều nội dung nghiên cứu
hành trình du lịch bắt đầu bằng thiết bị di động và Google cũng
đồng ý rằng đây là nơi hầu hết các tìm kiếm bắt đầu.
Tất cả điều này cho thấy cần chú trọng vào việc mang lại
những trải nghiệm trực tuyến, đặc biệt là trên thiết bị di động
để thu hút du khách.
Sử dụng các ấn bản số
Những ngày tháng đến thăm một cơ sở lữ hành để nhận tài
liệu quảng cáo cho các chuyến đi không còn nữa. Tuy nhiên,
các tài liệu du lịch cũ có thể đã tìm thấy một hình thức mới là
các ấn bản số.

Nội dung được biên tập theo kiểu mới cùng sự gia tăng
các ấn phẩm kỹ thuật số đã thay đổi hoàn toàn cách mọi người
nhận được thông tin và động lực để đi du lịch. Mọi người không
muốn lựa chọn khi đọc hàng trăm chi tiết kỹ thuật về các khách
sạn, khu nghỉ mát và bảng giá khô cứng, họ muốn được truyền
cảm hứng và say mê về chuyến đi tiếp theo của họ.
Sự phổ biến của điện thoại di động cùng máy tính bảng làm
cho các ấn bản du lịch kỹ thuật số trở thành một định dạng nội
dung phổ biến, có ảnh hưởng lớn trong việc khiến các thương
hiệu du lịch trở nên nổi bật.
Người đọc có thể truy cập các trang web, như các tạp chí kỹ
thuật số để có thông tin tức thì, đồng thời, có thể xem các nội
dung tương tác và các bài đánh giá về các điểm đến.

Hợp tác với các bloggers và những người
có ảnh hưởng
Mọi người ngày càng không muốn thấy những quảng cáo
bị thổi phồng và quá hào nhoáng. Họ chỉ đơn giản là muốn
nghe và nhận được đề xuất từ những người thực sự mà họ tin
tưởng để đưa ra ý kiến trung thực của họ, đó là nơi những người
có ảnh hưởng xã hội và các blogger thể hiện vai trò của mình.
80% người dân 25 - 54 tuổi ở Anh sử dụng internet để tìm
hiểu về mọi thứ trước khi mua và 57% người tiêu dùng thừa nhận
mua hàng dựa trên đề xuất của những người có ảnh hưởng.
Làm việc với những người có ảnh hưởng có thể giúp các
thương hiệu tiếp cận khách hàng một cách tự nhiên và cơ bản.
Tuy nhiên, quan hệ đối tác với blogger và người có ảnh hưởng
phải dựa trên các giá trị thật mà họ chia sẻ. Mặc dù người tiêu
dùng mua hàng dựa trên các khuyến nghị từ những người có
ảnh hưởng nhưng họ có thể dễ dàng phát hiện khi các bài đăng
không phản ánh thực tế. Và các bài đăng như vậy có thể gây hại
nhiều hơn là mang lại danh tiếng cho thương hiệu.
Chú ý đến nội dung video
Ước tính rằng một phần ba thời gian du khách sử dụng
mạng internet là dành để xem video, với 55% người nói rằng họ
xem video trực tuyến mỗi ngày.
Tương tác video trên Facebook, Instagram và YouTube cũng
thật ấn tượng. Hơn 500 triệu người xem video trên Facebook
mỗi ngày và 4,1 triệu video trên YouTube được xem mỗi phút. Rõ
ràng là nếu bạn chưa tạo nội dung video, bạn nên làm như vậy.

Khách du lịch trực tuyến vẫn là xu hướng năm 2019
Ảnh: redhotpenny.com

Nếu bạn đang muốn khai thác một số xu hướng du lịch trong
tương lai thì video là phương tiện lý tưởng. Còn cách nào tốt hơn
để cho mọi người có thể trải nghiệm cuộc phiêu lưu, nếm thử
các món ăn ngon của địa phương hoặc tăng cường sức khỏe
của họ là thông qua các video mô tả chính xác những điều đó.
(Nguồn: Redhotpenny.com)
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VĂN HÓA
QUỐC TẾ

Ảnh minh họa. Nguồn: Culturalpolicies.net

Tầm nhìn hợp tác văn hóa quốc tế của châu Âu và quốc tế ngày càng quan trọng đối với các chính sách
văn hóa. Thời gian qua, Bộ Văn hóa và Bộ Ngoại giao Pháp đã hợp tác chặt chẽ trong công tác hợp tác
văn hóa quốc tế. Năm 2016, Bộ Ngoại giao đã phân bổ 750 triệu euro cho hợp tác văn hóa quốc tế và
ngoại giao văn hóa. Bộ Ngoại giao có một mạng lưới rộng lớn các tổ chức và cơ quan ở nước ngoài,
với khoảng 50.000 sự kiện hàng năm.
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C

ác mục tiêu chính của hợp tác văn hóa quốc tế Pháp
gồm: quảng bá các lĩnh vực văn hóa sáng tạo văn hóa ở
châu Âu và quốc tế; ủng hộ giao lưu văn hóa và đa dạng
văn hóa; tiếp nhận và tổ chức các chương trình của chuyên gia
văn hóa, nghệ sĩ nước ngoài tại Pháp.

1. Ngoại giao văn hoá
Mạng lưới văn hoá và thể chế của Pháp ở nước ngoài
Có nhiều tổ chức, cơ quan quảng bá và hợp tác văn hóa của
Pháp được thành lập ở nước ngoài. Những tổ chức tiêu biểu
cho hoạt động này phải kể đến là: Viện Pháp, một tổ chức công
được thành lập vào năm 2011 kế vị Hiệp hội Cultresfrance với
phạm vi hoạt động rộng hơn và có nhiều hơn nguồn lực. Viện
Pháp chịu trách nhiệm thúc đẩy chính sách văn hoá đối ngoại
của Pháp về trao đổi nghệ thuật - biểu diễn và nghệ thuật thị
giác, kiến trúc, xây dựng sự phổ biến về văn học, điện ảnh, ngôn
ngữ, kiến thức và ý tưởng của Pháp trên toàn thế giới; Tổ chức
Alliance Francaise, đã tiếp quản vào năm 2007 các hoạt động
quốc tế của Liên minh Francaise của Paris để thúc đẩy việc
giảng dạy tiếng Pháp; Cơ quan Giáo dục tiếng Pháp ở nước
ngoài (AEFE), một tổ chức công được thành lập năm 1990 để
giám sát mạng lưới trường học Pháp trên thế giới; và Cơ quan
Campus France, chịu trách nhiệm từ năm 2010 về việc quảng bá
hệ thống giáo dục đại học của Pháp.
Một số tổ chức đặc biệt tập trung vào việc thúc đẩy ngành
công nghiệp văn hoá Pháp ở nước ngoài như: Văn phòng quốc
tế de l’edition francaise (Văn phòng quốc tế xuất bản tiếng
Pháp) cho ngành công nghiệp sách và xuất bản. Văn phòng này
hoạt động và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chuyên nghiệp
như là Liên đoàn Xuất bản Lao động Quốc gia (SNE); Hiệp hội
phim Unifrance được thành lập vào năm 1949 để thúc đẩy điện
ảnh Pháp trên thế giới; …Các tổ chức này chung tay xây dựng
mạng lưới văn hoá ở nước ngoài.
Khung châu Âu
Pháp đã thông qua một số hiệp ước của Hội đồng châu Âu
trong lĩnh vực văn hoá: Công ước văn hoá châu Âu năm 1955;
Công ước về bảo vệ di sản kiến trúc châu Âu năm 1987; Công
ước châu Âu về bảo vệ di sản khảo cổ (năm 1996) và Công ước
châu Âu về hợp tác sản xuất điện ảnh vào năm 2001.
Năm 1999, Pháp đã ký Hiến chương châu Âu về Ngôn ngữ
khu vực và dân tộc thiểu số, trong năm 2008 cũng sửa đổi Hiến
Pháp điều 75-1: “Ngôn ngữ khu vực là một phần của di sản Pháp“.
Tổ chức và đối thoại với nền văn hoá nước ngoài
Việc thúc đẩy nền văn hoá nước ngoài là một truyền
thống bắt nguồn từ lịch sử Pháp, góp phần vào sự vận động
tính đa dạng văn hoá. Một số tổ chức được thành lập để thực
hiện nhiệm vụ này bao gồm: Cite Internationale des Arts được

Tổ chức Cite Internationale des Arts. Ảnh: Culturalpolicies.net

thành lập vào năm 1965 để cung cấp thời gian lưu trú ngắn
hoặc dài (2 tháng đến 1 năm) cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp
muốn phát triển các tác phẩm nghệ thuật ở Pháp; Onda - Một
tổ chức phi lợi nhuận thành lập vào năm 1975, được tài trợ bởi
Bộ Văn hoá. Onda tham gia tích cực vào hợp tác và mạng lưới
châu Âu để khuyến khích việc tổ chức giới thiệu các sản phẩm
văn hóa nước ngoài; Viện Văn hoá Thế giới (Maison des Cultures
du Monde) được thành lập vào năm 1982 để tổ chức trưng bày
các sản phẩm nước ngoài.

2. Các chương trình thúc đẩy hợp tác văn
hoá châu Âu và quốc tế
Nhiều chương trình đang được thực hiện nhằm ủng hộ,
thúc đẩy hợp tác văn hoá châu Âu và quốc tế bao gồm:
Chương trình Di sản châu Âu với mong muốn làm nổi bật
các di sản tôn vinh sự hội nhập, lý tưởng và lịch sử châu Âu.
Chương trình “Sáng tạo châu Phi và Caribe“ hỗ trợ những sự kiện
lớn nhằm mục đích xây dựng và tăng cường tính chuyên nghiệp.
Các hoạt động khuyến khích sự sáng tạo hiện đại được hỗ
trợ bởi Viện Pháp: Baltic Sounds dành riêng cho âm nhạc đương
đại, Danse cho thể loại nhảy đương đại hoặc Paris Calling cho
nghệ thuật đương đại.
Từ năm 2008, Viện Pháp cho phép đặt lịch xem các loại hình
nghệ thuật khám phá sự sáng tạo mới đây nhất của các nghệ
sĩ sống ở Pháp, cùng với những lễ hội quốc tế được công nhận.
My FrenchFilmFestival.com là một loại hình sáng tạo trực tuyến
được thực hiện bởi Unifrance Films, cung cấp cho người dùng
internet từ khắp nơi trên thế giới cơ hội khám phá và đánh giá
điện ảnh Pháp.
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ngoài như các khoá đào tạo, hội thảo cùng các cuộc họp trong
tất cả các lĩnh vực văn hoá.
Kinh nghiệm của Pháp về quản trị nghệ thuật và chính sách
văn hoá cũng được đánh giá cao qua việc tổ chức các cuộc họp
Malraux, tính đến năm 2012 đã có 74 cuộc họp Malraux đã được
tổ chức tại 48 quốc gia. Các cuộc họp này đều thể theo nguyện
vọng của các nước muốn được học hỏi cách quản lý và phát
triển lĩnh vực văn hoá từ Pháp.

3. Đối thoại liên văn hoá xuyên biên giới
và hợp tác

My FrenchFilmFestival.com là một loại hình sáng tạo trực tuyến
được thực hiện bởi Unifrance Films. Ảnh: Culturalpolicies.net

Rạp chiếu phim Cinemas du Monde Pavilion nằm ở trung
tâm ngôi làng quốc tế của Liên hoan Phim Cannes, rạp chiếu
là một địa điểm độc đáo dành riêng cho điện ảnh thế giới (từ
châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh, Trung và Đông Âu, và gần
đây là Trung Đông).

Các cơ quan trên lãnh thổ châu Âu nằm trong khu vực biên
giới đã phát triển nhiều mạng lưới và dự án hợp tác với các đối
tác ở phía bên kia biên giới, dẫn đến sự hình thành các nhóm và
tổ chức thường được đặt tên là “vùng châu Âu“ (Euroregions).
Những động thái này, một mặt, được khuyến khích bởi các chính
sách của Hội đồng châu Âu ủng hộ hợp tác xuyên biên giới (đặc
biệt là Công ước Madrid năm 1981) và, mặt khác, chúng được hỗ
trợ tài chính của chính sách khu vực Liên minh châu Âu. Các mối
quan hệ xuyên biên giới là vô số và thường liên quan đến các lí
do văn hoá, lịch sử và ngôn ngữ minh hoạ sự tiến hoá của các
biên giới giữa các nước châu Âu thông qua lịch sử.
Tại Pháp, với 11 khu vực trong số 22 khu vực đất liền, có chung
biên giới với một số quốc gia: Bỉ, Luxembourg, Đức, Thuỵ Sĩ, Ý, Tây
Ban Nha, Andorra và Monaco. Các mối quan hệ biên giới là rất
nhiều và thường liên quan đến văn hoá, lịch sử và ngôn ngữ thể
hiện mối quan hệ biến chuyển về biên giới giữa các nước.
Các khía cạnh được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa
của mỗi khu vực như:

Cinematheque Afrique (Thư viện phim châu Phi) được
thành lập năm 1961 bởi Bộ Ngoại giao, với mục đích bảo tồn di
sản phim châu Phi và tạo thành một bộ sưu tập đầy đủ nhất của
các bộ phim Châu Phi từ những năm 1960.

Khía cạnh lịch sử-di sản, đề cập đến các đặc điểm văn hoá
lịch sử và di sản, những đặc điểm khác biệt với những quốc gia
khác; các tour triển lãm và dự án về di sản, lịch sử, quảng bá các
ngôn ngữ và văn hoá khu vực.

Chương trình Conservatoire itinerant de danse classique
đặc biệt hướng tới các quốc gia có truyền thống cổ điển hoạt
động tích cực ở miền Bắc Châu Á và đặc biệt là ở Trung Quốc.

Khía cạnh sự kiện, theo quan điểm truyền thông lãnh thổ.
Các sự kiện xuyên biên giới có thể đa dạng, với những lễ hội
như: lễ hội văn học, lễ hội khiêu vũ ở Basque,vv.

Chương trình hỗ trợ cho lĩnh vực sách và xuất bản, do Viện
Pháp, Bộ Văn hoá và Trung tâm sách Quốc gia điều hành với
những hoạt động: có mặt trong các hội chợ sách ở nước ngoài;
viện trợ cho dịch thuật và phân phối các sản phẩm biên tập của
Pháp; đào tạo thế hệ dịch giả mới của Pháp; trợ cấp cư trú cho
trường đại học quốc tế của các dịch giả văn học; thực hiện các
cơ sở dữ liệu về các công trình dịch ra tiếng nước ngoài; hỗ trợ
cho các tập đoàn và mạng lưới biên tập nói tiếng Pháp.

Khía cạnh mạng lưới, khía cạnh này liên quan đến các vấn
đề như mạng lưới chuyên nghiệp, chặt chẽ và quan trọng hơn
cả là mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức với khán giả:
những liên kết này thường là các tuyên bố văn hoá chính thức
và hội nghị trong vùng châu Âu, các công trình nghệ thuật
xuyên biên giới. Các công cụ hỗ trợ cho khía cạnh này bao gồm
những nền tảng kỹ thuật số và nhiều trang web, hưỡng dẫn
văn hoá. Ngoài ra còn có các chương trình do Pháp phát triển
từ những năm 1980 ở những vùng Alsace và Loraine, Aquitaine
và Poitou-Charentes.

Chương trình đào tạo và trao đổi văn hóa chuyên nghiệp.
Bộ Văn hoá từ lâu đã phát triển các chương trình đào tạo và tổ
chức các sự kiện cho các chuyên gia và nghệ sĩ văn hoá nước
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IRELAND:

CHÍNH SÁCH

KHUYẾN
KHÍCH
THAM GIA
THỂ THAO

QUỐC GIA 2018 - 2027

Ảnh minh họa. Nguồn: Dttas.ie
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Việc tăng cường các hoạt động thể chất là chìa khoá nhằm cải thiện sức khoẻ và sự phồn vinh của người dân tại Ireland. Ảnh: Dttas.ie

1. Giới thiệu
Việc tham gia thể thao có nhiều hình thức khác nhau. Các cá
nhân có thể tham gia chính thức hoặc không, tham gia theo cá
nhân hoặc nhóm, tham gia với vai trò là người mới bắt đầu học
hay cũng có thể là những vận động viên ưu tú. Trong xã hội, họ
có thể là tình nguyện viên trong nhiều vai trò khác nhau. Người
tham gia có thể là thành viên của một hoặc nhiều câu lạc bộ thể
thao hoặc từng tham gia các sự kiện thi đấu quốc tế. Tại Ireland,
thể thao đồng đội trong các môn bóng đá hay khúc côn cầu liên
tục kêu gọi mọi người tham gia ở mọi lứa tuổi. Cũng có sự gia
tăng đáng kể thành viên tham gia các môn thể thao cá nhân.
Tất cả các nỗ lực tham gia thể thao đều là hoạt động có ích cho
cá nhân, cộng đồng và xã hội.
Ireland đưa ra chính sách khuyến khích tham gia thể thao
nhằm thúc đẩy tất cả mọi người có cơ hội nâng cao sức khoẻ
và mang đến sự phồn vinh cho xã hội. Chính sách là nền tảng
cho mục tiêu của Chính phủ nhằm giảm sự bị động, không linh
hoạt của người dân trong Kế hoạch hoạt động thể chất quốc
gia, có tên là NPAP.
Việc tăng cường các hoạt động thể chất là chìa khoá nhằm
cải thiện sức khoẻ và sự phồn vinh của người dân tại Ireland.
Mục tiêu yêu cầu tăng cường kiến thức và ý thức giữa mọi
người trong cộng đồng thông qua các hoạt động thể chất. Sự
sáng tạo văn hoá tại Ireland được đánh giá thông qua hoạt
động thể chất và là một phần của cuộc sống hàng ngày.
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Việc tăng cường tham gia hoạt động sẽ thúc đẩy phát triển
thể chất của người dân trong xã hội. Tham gia hoạt động thể
chất sẽ tạo cơ hội cho mọi người nhanh thích nghi với sự thay
đổi hoàn cảnh khi đi vào cuộc sống. Chính sách đã đưa ra cái
nhìn tốt hơn về các vấn đề và yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
của mọi người trong xã hội.
Các vấn đề như vậy sẽ chỉ có được thành công khi có sự nỗ
lực hợp tác của tất cả những thành viên muốn tham gia thể
thao và đảm bảo cho tinh thần khoẻ mạnh trong tương lai cũng
như một quốc gia phồn thịnh.

2. Thách thức
Điều đáng lo ngại là số lượng người tham gia các hoạt động
thể chất lại gia tăng trong các năm trước và giảm dần trong thời
gian gần đây.
Hiện tại, có khoảng 43% người lớn tham gia thể thao, còn
lại (chiếm khoảng 57%) không tham gia các hoạt động thể chất
nhằm nâng cao sức khoẻ.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu tỷ lệ tiếp tục gia tăng về số
lượng người dân không thích tham gia hoạt động thể chất
thì điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn ảnh
hưởng đến xã hội. Dân số già của Ireland dự đoán sẽ gia tăng
đáng kể trong thập kỷ tiếp theo. Theo thống kê của trung ương,
lứa tuổi 65 và hơn chiếm khoảng 17% dân số trong năm 2026,
trong khi năm 2016 chỉ chiếm khoảng 13%. Rõ ràng, điều này
tạo nên thách thức cho Ireland.
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Dân số già gia tăng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển xã
hội bởi vì họ là lực lượng không đủ sức lao động. Ireland luôn
mong muốn có nhiều cơ hội cho người dân tham gia hoạt động
thể thao. Tuy nhiên, dự đoán sự tham gia ít hơn của người dân
trong thể thao đang là hồi chuông cảnh báo về các thách thức
vị thế kinh tế xã hội. Vì vậy, việc thúc đẩy tham gia thể thao là
định hướng trong chính sách này. Mục tiêu đặt ra là có khoảng
một nửa dân số (lứa tuổi trên 16) có thể tham gia thể thao đều
đặn vào năm 2027. Tỷ lệ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng
trong thập kỷ tiếp theo.

3. Chính sách khuyến khích tham gia thể thao
3.1. Trẻ nhỏ tham gia hoạt động thể chất
Sau khi kết thúc năm học, phần lớn trẻ em tiểu học sẽ có cơ
hội tham gia các hoạt động thể thao.
Báo cáo “Keeping Them in the Game“ cho biết, khoảng
90% trẻ nhỏ tham gia ít nhất một lần một tuần các hoạt động
thể thao trong giờ học và ngoài giờ học ở lứa tuổi từ 10-12
tuổi. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, thế hệ trẻ tiểu học có thể tham
gia tích cực hoạt động thể thao có tổ chức hơn các lứa tuổi
khác. Chính sách chú ý đến sự tham gia các hoạt động thể
thao của lứa tuổi tiểu học.
Tuy nhiên, thực tế có nhiều trẻ nhỏ sẽ tự bỏ các hoạt động
thể thao khi đến tuổi thanh thiếu niên hay thanh niên. Thêm
vào đó, trong khi hầu hết trẻ nhỏ chơi thể thao ít nhất một lần
một tuần thì số lượng lớn không đáp ứng đủ thời gian tham gia
hoạt động thể chất đảm bảo là 60 phút mỗi ngày. Nghiên cứu
hoạt động thể chất cho biết, chỉ 19% trẻ tiểu học đáp ứng đủ
thời lượng hoạt động thể chất này.
Đây cũng là một vấn đề thách thức trong chính sách thể
thao của Ireland hiện tại. Trong khi phần lớn trẻ nhỏ đều thích
tham gia vận động thì nhiều trong số đó không thực hiện đủ để
đảm bảo sức khoẻ.
Điều đó rõ ràng không chỉ về thể thao mà còn về giáo dục
thể chất cũng như các hoạt động thể chất nói chung. Những gì
chúng ta cần là cải thiện số lượng và chất lượng thông qua trải
nghiệm hoạt động thể chất và giáo dục thể chất cho trẻ nhỏ.
Phát triển thể chất cho trẻ nhỏ đòi hỏi cần phải có cái nhìn tích
cực cũng như các kinh nghiệm trong thể thao.
Khái niệm về “hoạt động thể chất“ liên quan đến các định
hướng bao gồm: động lực, sự tự tin, khả năng thể chất, kiến
thức và hiểu biết giá trị cũng như chịu trách nhiệm việc duy trì
lâu dài trong cuộc sống. Việc tham gia hoạt động thể chất sẽ
trải qua vòng đời bao gồm: tuổi đến trường ở cấp tiểu học, các
cấp học tiếp theo và ở độ tuổi thanh niên cho đến khi tuổi già.
Lợi ích của hoạt động thể chất thúc đẩy một xã hội khoẻ
mạnh và mang đến sự phồn vinh giàu mạnh cho đất nước.

Tất cả những đứa trẻ trước tuổi đến đến trường có thể
tham gia các hoạt động thể chất. Ảnh: Dttas.ie

3.2. Thúc đẩy sự hợp tác của các tổ chức, dịch vụ giáo dục
chăm sóc trẻ nhỏ và phụ huynh tạo cơ hội cho trẻ tham gia
hoạt động thế chất.
Hành động này nhằm đảm bảo tất cả những đứa trẻ trước
tuổi đến đến trường có thể tham gia các hoạt động thể chất.
Các dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ có thể mở ra các
hoạt động vui chơi khuyến khích trẻ tham gia trước khi trẻ đến
tuổi đến trường. Điều này cung cấp các cơ hội giá trị thúc đẩy
trẻ hăng hái tham gia.
Gia đình cũng đóng góp vai trò quan trọng trong việc khích
lệ con cái tham gia các hoạt động thể chất. Các dịch vụ giáo dục
và chăm sóc trẻ nhỏ có thể phối hợp với phụ huynh tham gia
các dự án về hoạt động thể chất để tạo cơ hội cho tất cả các bạn
nhỏ tham gia đầy đủ và trọn vẹn.
3.3. Phối hợp với Sở Giáo dục, các thầy cô giáo, các tổ
chức phi Chính phủ và các bên liên quan đảm bảo rằng, giáo
dục thể chất tại trường học sẽ thúc đẩy sự phát triển thể
chất cho mọi đứa trẻ.
Các trường tiểu học có thể tạo cơ hội quan trọng cho sự
phát triển thể chất trẻ nhỏ thông qua các hoạt động thể chất
đan xen trong chương trình học và ngoại khóa. Thêm vào đó,
các chương trình giống như “Active School Flag“ (giống như
hoạt động đoàn đội) sẽ giúp trẻ nhỏ tham gia nhiều hơn hoạt
động thể chất thông qua các ngày học.
Tất cả các giáo viên tiểu học sẽ được đào tạo trong chương
trình giảng dạy để tiếp tục nhiều hơn các kỹ năng về giáo dục
thể chất và tầm quan trọng của nó trong giáo dục tiểu học. Điều
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Sau khi kết thúc năm học, phần lớn trẻ em tiểu học sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động thể thao. Ảnh: Dttas.ie

này gợi ý rằng, chúng ta cũng phải mở rộng phạm vi cải thiện hệ
thống giáo dục thể chất tại các trường tiểu học nhằm đảm bảo
các tiêu chí như giờ học, chất lượng và cơ sở vật chất. Làm như
vậy, việc đưa giáo dục thể chất vào chương trình học tiểu học
mới có thể đạt hiệu quả và thúc đẩy mục tiêu lâu dài, bền vững.
3.4. Sự tham gia của tổ chức phi chính phủ
Các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy phát triển thể chất toàn diện cho người dân.
Đầu tiên, các tổ chức này có thể hỗ trợ chương trình giáo
dục thể chất thông qua các tương tác kêu gọi sự tài trợ phát
triển theo dự án chương trình.
Các huấn luyện viên và nhân viên từ các tổ chức phi chính
phủ sẵn sàng tham gia hoạt động thể chất cùng với trẻ tiểu học.
3.5. Cha mẹ và người giám hộ
Khoảng 70% trẻ nhỏ tham gia thể thao đều phải có sự
khuyến khích từ cha mẹ hoặc giáo viên. Vì vậy, các nỗ lực thúc
đẩy trẻ tham gia hoạt động thể chất từ khi còn nhỏ hầu hết đều
phải có sự hỗ trợ từ phía phụ huynh.
Cha mẹ và người giám hộ có thể khích lệ trẻ các thói quen
tích cực xung quanh việc chơi thể thao và tham gia hoạt động
thể chất. Chính sách cũng đánh giá cao việc tác động đến phụ
huynh về tầm quan trọng của hoạt động thể chất để họ có thể
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hiểu hơn về lợi ích của nó. Từ đó, cha mẹ hoặc người giám hộ có
thể ý thức tới việc nâng cao rèn luyện thể chất cho con em họ
ngay từ sớm. Phát triển hoạt động thể chất nên hình thành từ
khi trẻ còn nhỏ và nuôi dưỡng tinh thần thể thao lâu dài trong
cuộc sống của mỗi đứa trẻ bên cạnh việc cung cấp chế độ dinh
dưỡng cũng như học các môn văn hoá.
3.6. Thanh thiếu niên
Điều đáng lưu ý là khoảng 90% trẻ đến tuổi đi học đều
tham gia các hoạt động thể chất nhưng tỷ lệ này lại giảm ở lứa
tuổi thanh thiếu niên. Chương trình hoạt động thể chất lâu dài
“Keep Them in the Game“ ước tính cứ 1 trong số 10 đứa trẻ khi
lớn lên sẽ bỏ tham gia các hoạt động thể chất. Phần lớn trong
số đó là trẻ em gái và những gia đình không có điều kiện hoặc
là các cá nhân khuyết tật.
Sự tham gia thể thao ở ngoài trường học là một chiến lược
quan trọng giúp thanh thiếu niên có thể duy trì thói quen tốt
hơn. Sự khác biệt về giới tính và hoàn cảnh gia đình giữa những
đứa trẻ có thể là nguyên nhân khiến cho số lượng trẻ sẽ tham
gia hoạt động thể chất ít hơn khi lớn lên.
Chính sách cũng nhấn mạnh đến vai trò của giáo viên, huấn
luyện viên và các tình nguyện câu lạc bộ hỗ trợ đảm bảo tính
lâu dài các hoạt động thể chất cho mọi lứa tuổi.
(Nguồn: Dttas.ie)
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THÁI LAN:

KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN
DU LỊCH ĐẾN 2021

Ancient Siam, Thái Lan. Ảnh: Markinternational.info
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Thủ đô Bangkok, Thailand. Ảnh: Markinternational.info

1. Giới thiệu
Thái Lan là quốc gia sở hữu các giá trị di sản và văn hóa “độc
nhất vô nhị“, ẩm thực nhiều hương vị, các bãi biển yên bình và
lòng hiếu khách. Thái Lan liên tục được biết đến là điểm đến
hàng đầu của nhiều du khách.
Trong suốt 5 năm qua, Thái Lan có sự tăng trưởng mạnh mẽ
trong ngành du lịch dựa theo số lượng du khách và thu nhập
có được. Quốc gia này trở thành điểm đến thứ 11 của thế giới
về lượng du khách quốc tế, chào đón khoảng 30 triệu du khách
quốc tế trong năm 2015.
Thêm vào đó, ngành du lịch nước này đã tạo ra thu nhập
ước tính khoảng 17% của GDP trong năm 2015 và 69 tỷ đôla
trong doanh thu du lịch. Theo thống kê, Thái Lan cũng trở thành
điểm đến thứ 6 trên thế giới có số lượng du khách quốc tế đến
đông nhất.

sự phát triển vượt mục tiêu về khả năng cạnh tranh du lịch. Bên
cạnh đó còn có 8 cụm du lịch được thành lập.
Kế hoạch phát triển du lịch lần 2 trong giai đoạn 2017-2021
của Thái Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc
chuẩn bị tốt hơn cho Thái Lan tiếp cận với thị trường du lịch
toàn cầu và tăng cường phát triển ngành du lịch bền vững.
Việc phát triển lâu dài và định hướng là cốt lõi trong chương
trình phát triển quốc gia. Thái Lan đang hướng tới phát triển
một quốc gia tốt hơn với khẩu hiệu “thịnh vượng, ổn định và
bền vững“ trong tầm nhìn phát triển quốc gia 20 năm. Phát
triển nguồn nhân lực đang đi đầu trong chương trình nghị sự
quốc gia. Vì vậy, trong kế hoạch phát triển du lịch quốc gia lần 2,
Thái Lan muốn nhấn mạnh đến tầm nhìn lâu dài trong 20 năm
tới đến năm 2036.
Kế hoạch tổng thể tập trung vào việc phát triển chiến lược
và các sáng kiến chi tiết trong 5 năm đầu tiên (2017-2021) nhằm
thúc đẩy cạnh tranh du lịch Thái Lan, duy trì đảm bảo một Thái
Lan ổn định, bền vững và thịnh vượng.

Sự phát triển nhanh của ngành du lịch đã đóng góp đáng kể
vào sự phát triển của đất nước. Vào năm 2012, Thái Lan đã thúc
đẩy kế hoạch phát triển du lịch quốc gia lần 1 trong giai đoạn
2012-2016, tập trung vào việc xây dựng chất lượng dịch vụ du
lịch đồng thời giữ cân bằng giữa cung và cầu.

2. Kế hoạch tổng thể

Xét tổng thể, Kế hoạch phát triển du lịch quốc gia 20122016 đã giúp Thái Lan phát triển thị trường du lịch và là động
lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu du lịch lớn hơn 15%. Đây là

Kế hoạch tổng thể bao gồm 5 chiến lược nhằm thúc đẩy chất
lượng du lịch. Mỗi chiến lược sẽ tập trung vào việc phát triển hạ
tầng cần thiết, chất lượng dịch vụ du lịch, chất lượng nhân sự
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và sự tham gia của cộng đồng địa phương cũng như một hình
ảnh Thái Lan thông qua chiến lược tiếp thị hiệu quả. Lộ trình
phát triển 5 năm và các sáng kiến chi tiết sẽ được xây dựng theo
hướng dẫn chung. Điều này sẽ sắp xếp các hướng dẫn cụ thể
nhằm đảm bảo sự phát triển du lịch hiệu quả nhất.
Kế hoạch phát triển du lịch quốc gia lần 2 trong giai đoạn
2017 -2021 cần phải tính toán đến các thay đổi nhanh chóng và
nắm bắt các cơ hội của ngành du lịch. Kế hoạch tiếp tục đưa ra
phản ánh các đề xuất của bên liên quan đến 5 yếu tố chủ chốt,
bao gồm cả quan điểm toàn cầu và địa phương.
- Đánh giá về kế hoạch phát triển du lịch quốc gia trong
năm 2012-2016 thông qua các khảo sát, phỏng vấn và xem xét
lại kế hoạch phát triển du lịch quốc gia lần 1.
- Nghiên cứu ngành du lịch của Thái Lan và toàn cầu, bao
gồm phân tích tình hình hiện tại và dự đoán tương lai của
ngành du lịch toàn cầu; phân tích các xu hướng và tác động
toàn cầu , trong đó bao gồm các xu hướng cho từng phân khúc
du lịch và đánh giá du lịch Thái Lan thông qua các khía cạnh
khác nhau của vòng đời phát triển du lịch.
- Nghiên cứu các kế hoạch phát triển du lịch tổng thể và các
chiến lược cạnh tranh khu vực cũng như các quốc gia có ngành
du lịch phát triển tốt nhất thế giới thông qua nghiên cứu tầm
nhìn du lịch và trục chiến lược.
- Nghiên cứu quan điểm và những kế hoạch các bên liên
quan trong ngành du lịch Thái Lan, bao gồm đánh giá kế hoạch
tổng thể của các tổ chức Thái Lan liên quan cùng với sự phát
triển du lịch, phỏng vấn với các chuyên gia và các bên liên quan
trong ngành du lịch.
- Xác nhận những yếu tố đầu vào của các bên liên quan từ
khu vực công, khu vực tư nhân.

3. Chiến lược
3.1. Phát triển các điểm du lịch, sản phẩm và dịch vụ, bao
gồm khuyến khích phát triển bền vững, môi trường thân thiện
và tính toàn vẹn.
Chiến lược tập trung vào việc cải thiện các thành phần cốt
lõi của du lịch nhằm tập trung vào các điểm đến và dịch vụ
hấp dẫn. Dịch vụ du lịch nên đạt được tiêu chuẩn quốc tế và sở
hữu các giá trị độc đáo, khác biệt. Phát triển dịch vụ du lịch nên
được thực hiện theo xu hướng môi trường thân thiện và cân
bằng về vị trí, thời gian cũng như phân đoạn du lịch. Các yếu tố
này sẽ thúc đẩy các cơ hội, thu nhập và sự giàu có của đất nước.
Thái Lan tiếp tục duy trì điểm đến dẫn đầu về du lịch văn
hóa, du lịch biển cát nắng và du lịch y tế. Thái Lan tập trung
hỗ trợ phát triển du lịch hướng đến các mục tiêu phân đoạn
du lịch chất lượng; thúc đẩy Thái Lan là điểm đến dẫn đầu khu

Thái Lan tiếp tục duy trì điểm đến dẫn đầu về du lịch văn hóa, du lịch
biển cát nắng và du lịch y tế. Ảnh: Markinternational.info

vực nhằm vào các phân khúc du lịch tiềm năng, bao gồm du
lịch MICE, du lịch ẩm thực, du lịch mua sắm và du lịch thể thao.
Bên cạnh đó, Thái Lan cũng hỗ trợ phát triển các phân đoạn du
lịch tiềm năng hiện chưa được phổ biến, bao gồm, du lịch du
thuyền hay du lịch nhân tạo.
Thái Lan cũng tập trung vào tính bền vững văn hóa và di
sản địa phương thông qua hợp tác các bên liên quan, bao gồm
ý thức bảo tồn, xác định tiêu chuẩn và duy trì tính độc đáo của
kiến trúc cũng như lối sống địa phương đặc trưng. Thúc đẩy yếu
tố bền vững môi trường thông qua hợp tác tất cả các bên liên
quan, bao gồm thúc đẩy hiểu biết và nâng cao ý thức về tầm
quan trọng của bảo tồn cũng như thiết lập tiêu chuẩn trung
tâm và luật pháp về môi trường. Thúc đẩy các khu vực du lịch
cân bằng, bao gồm thành lập các cụm du lịch phát triển tại các
tỉnh và khu vực chưa biết đến.
3.2. Phát triển, cải thiện hỗ trợ cơ sở hạ tầng và tiện nghi
mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, môi trường
địa phương.
Chiến lược tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và
tiện nghi cần thiết nhằm hỗ trợ tăng trưởng ngành du lịch.
Chiến lược hướng đến các tiện ích về giao thông, cơ sở vật chất
và tiện nghi cho khách du lịch, an toàn và an ninh cho du khách.
Thái Lan phát triển mạng lưới giao thông hàng không phục
vụ du khách thông qua cải thiện sân bay quốc tế và bổ sung
các chuyến bay quốc tế có đường bay thẳng đến các thành phố
chính tại nước này.
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Thúc đẩy việc đào tạo kỹ năng chuyên sâu nhằm hỗ trợ phát
triển các phân khúc đa du lịch, bao gồm thành lập trung tâm
đào tạo chuyên sâu có sự hợp tác giữa công và tư. Nâng cao
chất lượng chuyên nghiệp trong ngành du lịch để đảm bảo phù
hợp với nhu cầu của ngành.
Tăng cường nhân lực trong ngành du lịch, bao gồm cải thiện
kỹ năng và khuyến khích nhân viên bày tỏ sự hiếu khách trong
toàn ngành cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các chủ doanh
nghiệp nhằm thúc đẩy sự hấp dẫn của ngành.
Giải quyết sự thiếu hụt lao động trong ngành du lịch thông
qua việc tạo việc làm cho người dân địa phương và tuyển dụng
các đội tuần tra hỗ trợ lực lượng an ninh.

Thái Lan tối ưu hóa chuyến bay nội địa để thúc đẩy phát triển du lịch.
Ảnh: ThaiAirways

3. 4. Tạo sự cân bằng giữa các nhóm mục tiêu du lịch thông
qua tiếp thị

Chiến lược hỗ trợ và nâng cao hiệu quả, tiện ích trong các
chuyến bay đến Thái Lan thông qua đường bộ và đường biển,
bao gồm việc cải thiện các chuyến bay xuyên biên giới và tính
hiệu quả của các trạm kiểm soát.

Chiến lược tập trung vào cải thiện thương hiệu du lịch Thái
Lan trở thành điểm đến chất lượng. Điều này giúp cho du lịch
Thái Lan phát triển cân bằng và chất lượng. Chiến dịch tiếp thị
được xem là phương pháp tiếp cận thu hút nhiều du khách quốc
tế và du khách trong nước. Công nghệ tăng cường khả năng
tiếp thị và tạo ấn tượng tốt hơn cho khách du lịch tiềm năng.

Thái Lan tối ưu hóa chuyến bay nội địa thông qua việc cải
thiện và xây dựng các sân bay tại các tỉnh, mở thêm các đường
bay mới kết nối giữa thành phố chính với các thành phố khác.

3.5. Tổ chức hợp tác và hội nhập giữa các khu vực công và
khu vực tư nhân trong phát triển và quản lý du lịch, bao gồm
hợp tác quốc tế.

Việc cải thiện hệ thống giao thông đường bộ trong nước
bao gồm mở rộng và cải thiện các tuyến đường cao tốc nhằm
đảm bảo an toàn đi lại cho du khách cũng như thiết lập hệ
thống xe buýt đưa đón tại các điểm đến. Thái Lan cũng chú
trọng vào mạng lưới giao thông bằng tàu tại các điểm đến du
lịch trong nước, kết nối với các nước láng giềng.

Chiến lược tập trung vào thúc đẩy hợp tác và tương tác
giữa các bên liên quan trong ngành. Điều này liên quan đến
việc tăng cường quản trị, điều chỉnh luật và quy định liên quan
đồng thời quản lý thông tin du lịch nhằm hỗ trợ kế hoạch phát
triển và phân tích hiệu quả hơn. Chiến lược cũng nhấn mạnh
đến việc hợp tác công và tư cũng như hợp tác quốc tế và xem
là động lực chính mang lại thành công cho phát triển du lịch.

3.3. Thúc đẩy phát triển tiềm năng nguồn nhân lực và
nâng cao nhận thức du lịch cho người dân Thái Lan

(Nguồn: ralandhosger.com)

Chiến lược tập trung vào việc phát triển nguồn lực du lịch
thông qua đào tạo và thúc đẩy chất lượng nhằm đáp ứng tiêu
chuẩn quốc tế. Các nỗ lực phát triển nguồn nhân lực nên đảm
bảo sự tham gia hợp tác của các bên liên quan ở khu vực công
và tư nhân đáp ứng chất lượng và kỹ năng phù hợp với nhu cầu
thị trường. Chiến lược này cũng khơi dậy lòng hiếu khách của
Thái Lan thông qua ý thức của người dân và hợp tác tích cực với
các cộng đồng địa phương.
Chiến lược nhằm cải thiện chương trình giáo dục quốc gia
thông qua thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và tư trong nỗ
lực phát triển du lịch tổng thể phù hợp với nhu cầu ngành
công nghiệp.
Thúc đẩy đào tạo cơ bản các kỹ năng chung về nhân lực
trong ngành du lịch, bao gồm ngôn ngữ, giao tiếp, công nghệ
thông tin và sự hiếu khách thông qua mở rộng các sáng kiến
cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
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MALAYSIA:

Ảnh minh họa. Nguồn: lppkn.gov.my

CHÍNH SÁCH
GIA ĐÌNH
QUỐC GIA
Chính sách gia đình quốc gia Malaysia hỗ trợ và bổ sung các chính sách hiện
có như Chính sách xã hội quốc gia, Chính sách quốc gia về phụ nữ và Chính
sách trẻ em quốc gia. Chính sách này cũng thể hiện tinh thần của Hiến pháp
Liên bang, Nguyên tắc Quốc gia và các mục tiêu của Tầm nhìn 2020. Ngoài
ra, chính sách này cũng đề cập đến các cam kết quốc tế của Malaysia như các
cam kết theo Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ
(CEDAW) và Công ước về quyền trẻ em (CRC).
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1. Những bước cần tập trung để xây
dựng một gia đình Malaysia
i.

Một hướng tổng thể và toàn diện cho hạnh phúc gia
đình bao gồm phát triển thể chất, tinh thần, kinh tế, xã
hội, tâm lý và tâm linh ở mọi giai đoạn trong vòng đời
gia đình.

ii.

Gia đình là đơn vị cơ bản nhất cung cấp nền tảng cho
sự phát triển nguồn nhân lực, điều này sẽ thúc đẩy sự
phát triển của một quốc gia. Do đó, các chính sách,
chương trình, dịch vụ và cơ sở hạ tầng để trao quyền
cho những gia đình thông qua thế mạnh vốn có của
mỗi gia đình sẽ được phát triển để tạo ra nguồn nhân
lực chất lượng cao với tính toàn diện.

iii. Sự hình thành và chắc chắn của mỗi tổ chức gia đình để
mỗi thành viên có thể được trao quyền nhằm thể hiện,
chung sức và công bằng, vai trò của mỗi cá nhân về
mối quan hệ gia đình, kinh tế, nghề nghiệp và lối sống
để cải thiện sự ổn định, hài hoà và hạnh phúc.
iv. Nỗ lực hướng dẫn và nuôi dưỡng các gia đình có kĩ
năng để khắc sâu, nội tâm hoá, thực hành các giá trị
đạo đức và giá trị gia đình. Những giá trị này có thể là
chất xúc tác cho thành công và tự bảo vệ bản thân. Việc
thực hành những giá trị đạo đức của từng thành viên
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trong gia đình có thể sẽ được tăng cường trong các cơ
sở giáo dục, cộng đồng và tại nơi làm việc.
v.

Những nỗ lực để tăng cường mối quan hệ giữa các thế
hệ là vô giá và quan trọng trong việc chuyển giao các
giá trị tích cực cho các thế hệ tương lai. Do đó, một nền
văn hoá trân trọng tính gia đình có những thuộc tính
như yêu thương, quan tâm, tôn trọng lẫn nhau, công
bằng, hỗ trợ và bảo vệ những người già yếu và người
nghèo có thể được nuôi dưỡng, tăng cường và thực
hành rộng rãi.

vi. Quyền và bình đẳng, sẽ được áp dụng vào các luật và
chính sách để đảm bảo an toàn, an ninh, và thiết lập
một nền văn hoá bình đẳng giới trong gia đình. Nhận
thức và kiến thức về tôn trọng quyền gia đình và quyền
của mỗi cá nhân trong gia đình sẽ được nâng cao để
các cá nhân nhận được sự tôn trọng và tự trọng. Những
thực hành tích cực sẽ được khuyến khích để nuôi
dưỡng một nền văn hoá hoà hợp, công lý và bình đẳng
đối với bất kể giới tính và tuổi tác. Cần đảm bảo thông
tin và quyền bảo vệ pháp lý, cũng như sự tham gia của
xã hội, chia sẻ công bằng nguồn lực trong gia đình bảo
vệ khỏi bạo hành, lạm dụng và bỏ mặc phụ nữ, trẻ em
và người già.
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vii. Tăng cường cam kết và trách nhiệm xã hội của tất cả
các bên để thực hiện những chính sách thân thiện với
gia đình và các chương trình liên quan. Nhiều nỗ lực
sẽ hướng đến các kế hoạch gia đình hạnh phúc, thực
hiện, giám sát và đánh giá tất cả những chương trình
phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, y tế, xã
hội, tinh thần, môi trường, khoa học và công nghệ và
pháp luật. Thông qua chính sách này, các cam kết có
thể được tăng cường để xem xét và tái cấu trúc các
chính sách, mục tiêu, chiến lược và phát triển chương
trình để thân thiện với gia đình hơn.
viii. Tăng cường thực hiện các chương trình an sinh cho
từng gia đình có cấu trúc và khả năng dễ tổn thương
khác nhau. Với đặc tính nền văn hoá quan tâm, các cam
kết xã hội và trách nhiệm của tất cả các bên sẽ được
tăng lên. Cơ sở, vật chất cơ sở hạ tầng sẽ được mở rộng
và phối hợp để hỗ trợ các chương trình hướng đến
những loại gia đình khác nhau như gia đình đơn thân,
gia đình nghèo, gia đình sẽ bị tổn thương (bị bỏ mặc
hoặc vô gia cư), gia đình có trẻ em khuyết tật và gia
đình có nhu cầu đặc biệt.
ix. Phát triển nguồn nhân lực và gia đình hạnh phúc: Cam
kết và trách nhiệm xã hội của tất cả các bên sẽ được
tăng cường, mở rộng để cung cấp các dịch vụ và cơ sở
công nghệ thông tin cũng như truyền thông (ICT); việc
cung cấp hệ thống hỗ trợ gia đình và cơ hội cho các
thành viên để tự phát triển bản thân.

Nguyên tắc 7: Các thành viên trong gia đình có những
quyền cơ bản để được bảo vệ và tự trọng.
Nguyên tắc 8: Các cam kết của người sử dụng lao động để
đảm bảo gia đình hạnh phúc.

3. Chiến lược thúc đẩy chính sách
gia đình quốc gia (NFP)
i.

Tăng cường cam kết và sự tham gia của nhiều bên liên
quan để ưu tiên “quan điểm gia đình“ trong mọi nỗ lực
phát triển kinh tế xã hội;

ii.

Đảm bảo luật, chính sách, thủ tục và các quy định ưu
tiên quan điểm gia đình;

iii. Đảm bảo rằng các chương trình, dịch vụ và tiện nghi
thân thiện với gia đình có thể được tiếp cận.

4. Thực hiện chính sách gia đình
quốc gia (NFP)
i.

Nghiên cứu và phát triển hạnh phúc gia đình

Khuyến khích nghiên cứu và phát triển hạnh phúc gia đình
có thể được sử dụng làm đầu vào cho việc xây dựng chính sách
và pháp luật cũng như lập kế hoạch chương trình và khuyến
khích nghiên cứu phát triển gia đình hạnh phúc do các cơ quan

Chính sách gia đình quốc gia là chính sách ưu tiên quan
điểm gia đình trong mọi nỗ lực phát triển kinh tế xã hội để đảm
bảo các thế hệ có chất lượng.
Mục tiêu của chính sách là phát triển gia đình thịnh vượng,
mạnh khoẻ để đảm bảo sự ổn định xã hội.

2. Nguyên tắc của chính sách gia đình
quốc gia (NFP)
Nguyên tắc 1: Mỗi gia đình có nguồn lực riêng và có trách
nhiệm đối với sự sống, sự phát triển của các thế hệ tương lai.
Nguyên tắc 2: Các gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng và
phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình.
Ảnh minh họa. Nguồn: lppkn.gov.my

Nguyên tắc 3: Các cấu trúc gia đình khác nhau tạo nên
những nhu cầu khác nhau.
Nguyễn tắc 4: Mối quan hệ gia đình bền chặt, sẻ chia và
trách nhiệm đảm bảo một gia đình hạnh phúc.
Nguyên tắc 5: Kiến thức và thông tin như là nền tảng cho
gia đình hạnh phúc.
Nguyên tắc 6: Các luật, chính sách và chương trình thân
thiện với gia đình.
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chính phủ, khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu, các tổ chức
dạy học và các tổ chức phi chính phủ (NGOs).
ii. Vận động để ưu tiên cho gia đình hạnh phúc
Cam kết ưu tiên cho gia đình trong các chính sách và
chương trình phát triển bởi các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định
chính sách và người ra quyết định trong khu vực công, tư, lãnh
đạo của tổ chức xã hội dân sự và gia đình thông qua vận động.
iii. Đào tạo và giáo dục lâu dài cho sự phát triển nguồn
nhân lực và sự thịnh vượng của gia đình
Cung cấp cơ hội và cơ sở vật chất cho các gia đình tham
gia đào tạo cùng giáo dục lâu dài về phát triển nguồn nhân lực
và phúc lợi gia đình; khuyến khích các gia đình tìm kiếm kiến
thức và nâng cao các kỹ năng liên quan đến nuôi dưỡng những
thành viên trong gia đình có giá trị tốt và tính toàn vẹn về đạo
đức, sáng tạo.
iv. Cung cấp tài nguyên và môi trường thuận lợi cho
việc trao quyền cho gia đình
Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ khác nhau thông qua việc
chia sẻ tài nguyên và các điểm/cơ sở dịch vụ vì lợi ích gia đình.
v.

Tư vấn và quan hệ đối tác chiến lược với nhiều cơ
quan chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức phi chính
phủ, tổ chức dạy học và cộng đồng.
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Sự hiểu biết và cam kết của công chúng với các khu vực
tư nhân để thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội
tập trung vào gia đình hạnh phúc; hợp tác toàn diện và có
hệ thống giữa các bên liên quan; việc thực hiện các chương
trình tập trung vào gia đình thông qua việc chia sẻ thông tin,
nghiên cứu tài nguyên, nguồn nhân lực đào tạo từ chính phủ,
tư nhân, tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức nghiên cứu và
tổ chức dạy học.
vi. Giám sát và đánh giá
Giám sát, đánh giá sẽ cung cấp thông tin về tác động của
các hành động được thực hiện và sẽ là đầu vào cho việc xây
dựng chính sách trong tương lai cũng như cải tiến những
chương trình tiếp theo.
Chính sách gia đình quốc gia là một chính sách quan
trọng tập trung vào các khía cạnh của sự thịnh vượng và phát
triển gia đình. Chính sách này cung cấp phương hướng cho
sự phát triển những dịch vụ và chương trình thân thiện với
gia đình để nuôi dưỡng các gia đình khoẻ mạnh nhằm đáp
ứng tầm nhìn 2020. Việc thực hiện chính sách gia đình quốc
gia cần được thực hiện bởi tất cả các bên liên quan để đảm
bảo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng thấm nhuần các
giá trị chuẩn mực.
(Nguồn: lppkn.gov.my)

Chuùc Möøng Naêm Môùi!

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông
tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện
các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp
thông tin, truyền thông và dữ liệu điện tử phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

1. HOẠT ĐỘNG VỀ CNTT
- Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ
hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ: Trình Bộ trưởng ban
hành các văn bản quy định, quy chế, quy chuẩn kỹ thuật
về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng
trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của
pháp luật; Thẩm định về chuyên môn kỹ thuật đối với các
dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, an toàn thông tin
mạng của Bộ theo quy định của pháp luật; các nhiệm vụ về
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Nhiệm vụ về
bảo đảm an toàn thông tin mạng; Làm thường trực Ban chỉ
đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.
- Quản trị hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp
dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin: Quản trị, vận hành
hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của Bộ; tư vấn,
phát triển các phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước
của Bộ và các đơn vị trực thuộc; quản trị hệ thống Trung tâm
dữ liệu điện tử, hệ thống trang tin, website các đơn vị trực
thuộc; triển khai các dự án về công nghệ thông tin…
- Đào tạo công nghệ thông tin: Bồi dưỡng kỹ năng ứng
dụng công nghệ thông tin, phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng về công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, gia
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đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp
luật và phân cấp của Bộ…

2. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
- Chủ trì quản trị, vận hành, tổ chức biên tập nội dung
thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (bvhttdl.gov.vn),
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá
nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, phân loại
và chuyển đến các đơn vị liên quan thuộc Bộ để xử lý theo
quy định pháp luật.
- Quản lý, vận hành Báo điện tử Tổ quốc (Toquoc.vn);
sản xuất, phát hành các ấn phẩm Bản tin tham khảo phục
vụ quản lý Nhà nước; sản xuất các bản tin chuyên ngành
trên mạng Internet; chương trình truyền hình, quảng bá
sản phẩm dịch vụ đăng tải trên các kênh truyền hình và một
số các cơ quan báo chí khác.
- Thực hiện hoạt động truyền thông, quảng bá, bảo
trợ thông tin, tổ chức các chương trình, sự kiện: Chương
trình Nghệ thuật “Vang mãi Giai điệu Tổ quốc”; PTI đồng
hành cùng khách hàng; Sungroup - những điểm đến ấn
tượng tại Việt Nam…

http://cntt.gov.vn
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