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BÌA 1:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi
gặp mặt đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt
huy chương vàng tại SEA Games 30.
Ảnh: Nam Nguyễn

Quý bạn đọc thân mến!
Quý vị đang có trên tay Bản tin tham khảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quốc tế số đặc biệt - Xuân Canh Tý 2020. Đây là món quà đầu xuân 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.
Trong năm 2019, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự nỗ lực của
đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên; các số Bản tin tham khảo Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Quốc tế đã được xuất bản với sự đổi mới về nội dung, hình
thức 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 trong cả nước một cách toàn diện
và thiết thực hơn. Bản tin đã góp phần tích cực trong việc truyền tải những
nội dung mang tính định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về Văn hóa,
Thể thao và Du lịch; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cũng như việc nghiên
cứu tham khảo kinh nghiệm quý của các nước trên thế giới. 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.
Nhân dịp này, 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 các cấp ngành, tới Ủy ban nhân
dân và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 63 tỉnh/thành phố cùng
quý độc giả xa gần đã đồng hành cùng Bản tin trong suốt thời gian qua. Chúng
tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng Bản tin tham khảo Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Quốc tế có nội dung ngày càng 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 an khang, thịnh vượng, vạn sự
như ý!
Xin trân trọng cảm ơn.
Thay mặt Hội đồng biên tập
Nhà báo NGUYỄN THANH LIÊM

* Những hình ảnh không có chú thích trong bài
chỉ mang tính chất minh họa.

SỐ ĐẶC BIỆT NĂM 2019

BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ

3

TIÊU ĐIỂM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi gặp mặt đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt huy chương vàng tại SEA Games 30. Ảnh: Nam Nguyễn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC:
“CHIẾN THẮNG CỦA THỂ THAO LÀ CHIẾN THẮNG CỦA
TINH THẦN YÊU NƯỚC, TINH THẦN VIỆT NAM”
Nhân dịp năm mới 2020, Ban biên tập Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc tế xin
được trích đăng phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi gặp mặt hai
Đội tuyển bóng đá nam và nữ sau khi giành huy chương vàng tại kỳ SEA Games 30 diễn
ra tại Philippines vào tháng 12/2019.

T

hay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ,
tôi chúc mừng những kết quả của Đoàn Thể
thao Việt Nam đặc biệt là hai đội bóng đá nam,
bóng đá nữ tại kỳ SEA Games 30 vừa qua.
"Tôi xin được nhấn mạnh, chiến thắng này
không chỉ là chiến thắng thể thao mà là chiến thắng của tinh
thần yêu nước, tinh thần Việt Nam, chiến thắng của sự đoàn
kết, quyết tâm, là ý thức trách nhiệm lớn trước hàng triệu
người dân yêu nước. Tôi mong muốn chiến thắng này sẽ
truyền cảm hứng mạnh mẽ vào kinh tế, văn hóa, xã hội.
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Chính các bạn đã mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt
Nam yêu dấu, chính các bạn đã góp phần làm rạng rỡ non
sông đất Việt.
Kết quả 98 Huy chương Vàng và hàng trăm Huy chương
Bạc, Đồng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này
rất đáng tự hào, vượt kế hoạch đề ra.
Chúng ta rất hiểu những tấm huy chương của nhiều anh
chị em là mồ hôi nước mắt mới đạt được, cũng thể hiện khát
vọng lớn lao vì màu cờ sắc áo của Việt Nam. Ví dụ như vận
động viên Ánh Viên giành 6 Huy chương Vàng nhưng vẫn

TIÊU ĐIỂM
chảy nước mắt vì chưa đạt phong
độ cao là phá kỷ lục.
Đội tuyển bóng đá nam đã ghi
dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước
nhà, một đội U22 hùng mạnh, gắn
kết, nắm rõ chiến thuật của HLV
Park Hang-seo. Còn đội tuyển
bóng đá nữ gây xúc động rất lớn
cho người xem vì đá trên sức
100%. Có nhiều em thương tích
trên mình nhưng quyết tâm lăn
xả, có em đi cấp cứu ở bệnh viện
như em Nhung.
Tôi đánh giá cao HLV Park
Hang-seo và HLV Mai Đức Chung
về sự tài năng xuất sắc, tận tâm,
tận lực, nghiên cứu kỹ càng đối
phương trong từng trận đấu, đưa
ra chiến thuật hợp lý, sử dụng
người giỏi, linh hoạt, thận trọng
mà không để đối phương bắt bài,
đã động viên, lôi cuốn, thúc đẩy đội
bóng vững tin.
Để có được chiến thắng như
vừa qua, đầu tiên là chúng ta phải
có huấn luyện viên giỏi, xuất sắc,
có khát vọng chiến thắng, bàn tiến
không bàn lùi. Chúng ta có một lớp
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đội tuyển bóng đá nam và nữ
đạt huy chương vàng SEA Games 30, ngày 11/12/2019. Ảnh: Nam Nguyễn
vận động viên tài hoa, quyết liệt vì
Tổ quốc, có khát vọng chiến thắng,
"Thắng không kiêu, bại không nản", tôi đề nghị đội tuyển
có bản lĩnh Việt Nam cùng với sức lực, trí tuệ, vì màu cờ sắc
bóng đá Việt Nam cả nam và nữ không được chủ quan. Chính
áo, lăn xả trong từng trận đấu.
phủ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá
Lý do nữa là có các cổ động viên yêu nước, yêu bóng đá, cổ
Việt Nam phải có chương trình đi xa hơn nữa, trước hết
vũ nhiệt tình. Sau các bạn là dân tộc Việt Nam, là ý chí, bản lĩnh
là giải châu Á sắp khai mạc tại Thái Lan và đặc biệt là năm
Việt Nam, khát vọng Việt Nam.
2021, chúng ta là nước chủ nhà SEA Games 31.
Tôi xin nói rằng chiến thắng này không chỉ là chiến thắng
Để có được kết quả tốt nhất cho thể thao thời gian tới, ngay
thể thao mà là chiến thắng của tinh thần yêu nước, tinh thần
từ bây giờ phải quan tâm đến công tác đào tạo, nhất là bóng đá
Việt Nam, chiến thắng của sự đoàn kết, quyết tâm, là ý thức
trẻ, tìm nhân tài cả nam và nữ. Đặc biệt Chính phủ và ngành
trách nhiệm lớn trước hàng triệu người dân yêu nước.
thể dục thể thao sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách tốt hơn cho
Hàng triệu người dân đã lại ra đường để ăn mừng chiến
các vận động viên, huấn luyện viên và các cá nhân liên quan.
thắng của đội tuyển bóng đá nam. Tôi đi công tác ở Cà Mau
Một lần nữa, tôi xin được chúc mừng thành công của bóng
thấy rất nhiều đoàn thanh niên, thiếu niên cầm cờ Tổ quốc ra
đá nam, bóng đá nữ nói riêng và ngành thể thao nói chung".
đường để ăn mừng với một không khí như ngày hội.
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Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Nam Nguyễn

NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ
DU LỊCH ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG
KẾT QUẢ TOÀN DIỆN TRONG NĂM 2019
THẾ CÔNG

Nhân dịp bước sang năm mới 2020, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện
đã dành thời gian để chia sẻ với phóng viên về những kết quả đạt được
của ngành trong năm qua.
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+ Thưa Bộ trưởng, nhìn lại các kết quả đạt
được trong một năm qua của ngành Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng ấn tượng với
những thành tích nào nhất?
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nhìn lại
một năm vừa qua, có thể thấy ngành VHTTDL đã
đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Một trong những thành tích nổi bật trong
năm nay là chiến công của Đoàn Thể thao Việt
Nam tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.
Toàn đoàn đã giành được 98 huy chương vàng ở
tất cả các bộ môn, xếp thứ 2 tại SEA Games 30,
vượt xa mục tiêu mà chúng ta đặt ra trước khi
lên đường tham dự kỳ Đại hội thể thao này.
Đặc biệt, sau hàng chục năm chờ đợi, Đội
tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã thi đấu quả
cảm, xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để mang về tấm
huy chương vàng lịch sử. Cùng với đó, Đội tuyển bóng đá nữ
cũng lần thứ 6 giành huy chương vàng tại SEA Games. Với
thành tích của môn thể thao vua, người hâm mộ đã trải qua
những phút thi đấu nghẹt thở, được sống trong không khí
của một lễ hội bóng đá thực sự với những cảm xúc thiêng
liêng, trong niềm vui sướng, hân hoan, tự hào về Tổ quốc Việt
Nam thân yêu.
Du lịch Việt Nam trong năm qua cũng đạt được nhiều
thành tích ấn tượng. Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới
(World Travel Awards -WTA) lần thứ 26 dành cho khu vực
châu Á và châu Đại Dương, Việt Nam đã được tôn vinh tại 4
hạng mục: Điểm đến hàng đầu châu Á 2019; Điểm đến ẩm
thực hàng đầu châu Á; Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á;
Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á: Hội An.
Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được
quan tâm. Tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua
Luật Thư viện với số đại biểu tán thành chiếm 91,51%. Như
vậy, trong 3 năm liên tiếp, Quốc hội đã thông qua 3 dự luật
quan trọng do Bộ VHTTDL soạn thảo.
Ở lĩnh vực văn hóa, 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. Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cũng đang
có những chuyển biến tích cực, 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

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trò chuyện với đồng bào các dân tộc. Ảnh: Thế Công

bền vững đất nước. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa có nhiều đổi mới, 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.
Mới đây nhất, di sản Thực hành Then của người Tày,
Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh
vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân
loại. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã có 13 di sản văn hoá
phi vật thể được Tổ chức UNESCO ghi danh. Điều này chứng
minh sự giàu có và phong phú của di sản văn hoá dân tộc,
cũng như thể hiện sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với
lĩnh vực quan trọng này.
*****
+ Về lĩnh vực văn hóa, năm 2019 là dấu mốc ngành
VHTTDL nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước. Theo Bộ trưởng, qua 5 năm
thực hiện, Nghị quyết số 33 đã có tác động như thế nào
đến ngành VHTTDL?
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Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Qua 5 năm thực hiện
Nghị quyết, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được
nhiều thành tựu quan trọng. Tư tưởng, đạo đức và lối sống lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích
cực. Hệ thống pháp luật Ngành được tiếp tục hoàn thiện, tác
động sâu rộng đến đời sống của nhân dân, tích cực thể chế
hóa chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, ghi nhận và
cụ thể hóa các quyền và nghĩa vụ của nhân dân về văn hóa.
Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú,
nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy,
nhiều chuẩn mực văn hóa được hình thành, sản phẩm văn hóa,
văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng và chất lượng, nhiều
phong trào hoạt động văn hóa đạt được kết quả tốt, phát huy
được truyền thống văn hóa, gia đình, cộng đồng.
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Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật được
mở rộng, góp phần huy động thêm nguồn lực xây dựng các
thiết chế văn hóa; nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể
được bảo tồn, tôn tạo và được UNESCO công nhận là di sản
văn hóa của nhân loại; nhiều phong tục, tập quán của đồng
bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm kỹ lưỡng…
Hoạt động hợp tác quốc tế về văn hoá, thể thao và du lịch
được tổ chức sôi nổi, trở thành một trong những kênh quan
trọng trong công tác đối ngoại của Nhà nước. Các hoạt động
văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con
người, văn hóa nghệ thuật các dân tộc Việt Nam ra thế giới,
đồng thời tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm
phong phú thêm văn hóa dân tộc để bắt kịp xu thế của thời
đại được tổ chức liên tục.

GÓC NHÌN
Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực
hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI
do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tổ chức ngày 21/6/2019 vừa qua,
các đại biểu đã bàn thảo để đưa ra
các giải pháp quan trọng giúp Bộ
VHTTDL kiến nghị Bộ Chính trị, Ban
Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ
vướng mắc giúp Ngành thực hiện
thắng lợi Nghị quyết trong những
năm tới.
Cụ thể đó là: Nâng cao nhận thức
về vị trí, vai trò của văn hóa trong đổi
mới và phát triển bền vững; hoàn
thiện thể chế, đổi mới tư duy quản lý
văn hóa, cải cách bộ máy quản lý nhà
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng HLV Park Hang - seo và Đội tuyển bóng đá U22
nước về văn hóa theo hướng tinh
giành Huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippnes. Ảnh: Tiến Tuấn
gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển thị
trường văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa để đáp ứng
Có thể thấy rằng, Luật Thư viện ra đời đã tạo được hành
nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ của người dân.
lang pháp lý và điều kiện, căn cứ để cụ thể hóa những chính
*****
+ Một trong những điểm sáng về công tác quản lý nhà
nước của lĩnh vực văn hóa năm 2019 đó là tại kỳ họp thứ
8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Thư
viện. Theo Bộ trưởng, Luật Thư viện ra đời được kỳ vọng
sẽ tác động như thế nào đối với hoạt động thư viện và Bộ
VHTTDL sẽ triển khai các giải pháp gì để Luật sớm đi vào
thực tiễn cuộc sống?
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Một trong những dấu
ấn nổi bật của ngành VHTTDL đó là công tác xây dựng và
hoàn thiện thể chế. Trong Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV,
Luật Thư viện đã được thông qua với số đại biểu tán thành
chiếm 91,51%.
Đây là một Luật Thư viện có ý nghĩa lớn, mang kỳ vọng
tác động tích cực vào chiến lược phát triển văn hóa đọc.
Mục đích quan trọng nhất của Luật Thư viện nhằm khuyến
khích cho sự phát triển của thư viện, tạo điều kiện cho tổ
chức, cá nhân đầu tư, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng
thư viện.

sách cho các thư viện phát triển theo hướng phù hợp chung
của thế giới, hoạt động thư viện đáp ứng được nhu cầu rất
phong phú, đa dạng và luôn thay đổi của người đọc trong bối
cảnh xã hội đang có những phát triển rất nhanh.
Cùng với đó, Luật sẽ là căn cứ pháp lý cho các địa phương
dựa vào đó để tăng cường sự đầu tư trong lĩnh vực thư viện.
Trong bối cảnh hiện nay, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao,
tôi tin rằng sau khi Luật Thư viện ra đời sẽ giúp cho hoạt
động đầu tư thư viện được quan tâm hơn.
Từ 01/07/2020, Luật Thư viện sẽ chính thức có hiệu lực.
Để Luật Thư viện sớm đi vào cuộc sống, Bộ sẽ tăng cường công
tác quảng bá, giới thiệu về nội dung của Luật này. Cùng với đó,
Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định và ban
hành các Thông tư hướng dẫn để thực hiện Luật Thư viện.
*****
+ Phát huy những kết quả đạt được những năm vừa
qua, Du lịch Việt Nam trong năm 2019 tiếp tục gặt hái
nhiều thành công ngoài mong đợi. Năm 2019 ngành Du
lịch đã đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế với mức
tăng trưởng 15%, hoàn thành mục tiêu Chính phủ đề ra.
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Bộ trưởng có thể chia sẻ về những kết quả nổi bật trong
năm vừa qua của ngành Du lịch?
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tại Lễ trao Giải thưởng
Du lịch thế giới (World Travel Awards -WTA) lần thứ 26 dành
cho khu vực châu Á và châu Đại Dương, Việt Nam đã được
tôn vinh tại nhiều hạng mục đó là: Điểm đến Di sản hàng đầu
thế giới năm 2019 và và Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019;
Điểm đến hàng đầu châu Á 2019; Điểm đến ẩm thực hàng đầu
châu Á; Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á; Điểm đến thành
phố văn hóa hàng đầu châu Á: Hội An.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Du lịch Việt Nam đạt được
danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” và là lần đầu tiên ẩm
thực Việt Nam được giải thưởng uy tín “Điểm đến ẩm thực
hàng đầu châu Á 2019”.
Việc Việt Nam được đề cử và nhận được giải thưởng
trong nhiều hạng mục cho thấy sức hấp dẫn của Du lịch Việt
Nam ngày một lan tỏa rộng rãi trên bản đồ du lịch thế giới;
chất lượng, thương hiệu điểm đến Du lịch Việt Nam ngày
càng được khẳng định.
Theo đánh giá của các tổ chức thế giới, Việt Nam là 1 trong
10 quốc gia có tốc độ du lịch tăng trưởng cao nhất thế giới,
đóng góp 8,4% GDP. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt
Nam trong những năm qua liên tục được cải thiện, trong hai
lần xếp hạng đã tăng lên được 12 bậc, hiện nay đứng thứ
63/140 nước.
Chỉ tính riêng tháng 11/2019, Việt Nam đón 1,81 triệu
lượt khách quốc tế, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2018. Đây
là lượng khách cao kỷ lục của một tháng, gấp 1,5 lần so với
tháng 11/2017, gấp 2 lần so với tháng 11/2016 và gấp 2,5 lần
so với tháng 11/2015. Trong năm 2019, Du lịch Việt Nam đạt
khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, đạt mục tiêu mà Chính
phủ đã đề ra. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh khó
khăn chung của du lịch thế giới năm 2019.
Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo
đúng tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thời gian tới, ngành xác
định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi
mới nhận thức phát triển du lịch là ngành kinh tế tổng hợp đa
ngành, đa lĩnh vực mang tính xã hội hóa cao; tăng cường xúc
tiến quảng bá du lịch, phối hợp công – tư, giữa trung ương và
địa phương, ứng dụng công nghệ và đặc biệt là tăng nguồn
kinh phí cho hai chương trình du lịch hiện đang rất thấp.
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Bên cạnh đó, nâng cao mức độ ưu tiên cho ngành du lịch
về nguồn lực tài chính, cải thiện hiệu quả xúc tiến du lịch.
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.
Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực tập trung
đào tạo kỹ năng nghề cho lao động du lịch, nhất là nguồn nhân
lực chất lượng cao, đa dạng hóa thị trường du lịch, đa dạng hóa
sản phẩm du lịch, đẩy mạnh liên kết du lịch và xã hội hóa du
lịch trong đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch.
*****
+ Đối với lĩnh vực thể thao, trong năm vừa qua đã
giành được kết quả khá toàn diện. Đặc biệt, bóng đá Việt
Nam trong năm qua đã lập nên một kỳ tích mới đó là lần
đầu tiên cả đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng giành huy
chương vàng tại SEA Games 30. Bộ trưởng có thể đánh giá
nguyên nhân giúp cho thể thao giành được thắng lợi như
những năm vừa qua?
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Trong những năm
qua, các VĐV Việt Nam liên tiếp ghi danh tại những đấu
trường lớn ở quốc tế cũng như châu lục. Có thể điểm lại một
vài kết quả nổi bật đó là lần đầu tiên VĐV Việt Nam giành
tấm huy chương vàng tại Olympic 2016, lần đầu tiên Thể
thao Việt Nam giành 4 huy chương vàng tại kỳ ASIAD 2018
và ở kỳ SEA Games 30, Việt Nam đã lần thứ 2 vượt qua Thái
Lan tại một kỳ SEA Games. Cụ thể, tại Kỳ Đại hội Thể thao
lần này, Đoàn Việt Nam giành tất cả 287 huy chương trong
đó có 98 huy chương vàng, vượt xa kế hoạch đề ra là 65 huy
chương vàng.
Có thể thấy rằng, những kết quả đó đã thể hiện một sự
đầu tư đúng đắn, bài bản với chiến lược, mục tiêu cụ thể đề
ra. Ngành thể thao có được những thành tích như vừa qua
trước hết là có sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo Đảng,
Nhà nước.
Cùng với đó, Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan, kêu gọi
các nguồn xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất tập luyện cho các
HLV, VĐV. Ngoài ra, cũng phải ghi nhận một tinh thần, ý chí,
bản lĩnh của các VĐV Việt Nam trong những năm qua đã được
rèn luyện, đó là một trong những nguyên nhân chính để giúp
thể thao Việt Nam có được thành công như vừa qua.

GÓC NHÌN

Đội tuyển bóng đá nam U22 giành Huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippnes. Ảnh: Tiến Tuấn

Đối với SEA Games 30, ngay từ những ngày đầu năm
2019, Bộ VHTTDL đã xác định dành tối đa nguồn lực ưu tiên
tập trung đầu tư cho các bộ môn, các VĐV có triển vọng dành
huy chương. Trên thực tế, đây cũng là một bước chuẩn bị
về nhân lực rất vững chắc cho các kỳ đại hội thể thao như
Olympic, Asiad và SEA Games 31.
Đối với thành tích nổi bật của bóng đá, đó là sự ghi nhận
của cả quá trình dài với biết bao nỗ lực, quan tâm đầu tư từ
các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức cho bóng đá trẻ
để tạo một nền tảng vững chắc cho ngày hôm nay.
Tiếp nối những thành công của các năm trước, trong năm
2019, bóng đá nam tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ
bằng những trận đấu đẹp mắt và chiến thắng trước các đối
thủ mạnh tại SEA Games 30.
Cùng với đó, bóng đá nữ trong năm nay cũng giành được
nhiều kết quả ngoài mong đợi. Sau khi xuất sắc giành huy
chương vàng tại AFF Cup trước đối thủ mạnh là Thái Lan, đội
tuyển bóng đá nữ tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương
vàng tại SEA Games 30.
Cùng với thể thao thành tích cao, các hoạt động thể thao
từ quần chúng cũng giành được những thành tích khá nổi

bật. Cụ thể, 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.
Để thể thao nước nhà tiếp tục phát triển bền vững, sắp tới,
ngành thể dục thể thao sẽ 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. Đồng thời 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; 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.
+ Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
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ĐẦU TƯ CHO
VĂN HÓA
QUA GÓC NHÌN CỦA
CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
SONG ĐÀO

Trong nhiều phiên thảo luận tại Quốc hội
cũng như trao đổi bên hành lang, nhiều
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã lên tiếng về
đầu tư cho văn hóa trong tổng thể tiến
trình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay.
Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, các
ĐBQH lại tiếp tục đặt ra vấn đề này và
mong muốn Chính phủ cần có sự đầu tư
hơn nữa cho lĩnh vực văn hóa hiện nay.

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn
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ĐBQH Đoàn TP. HCM Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: Nam Nguyễn

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DỰA VÀO BA TRỤ
CỘT: VĂN HÓA, MÔI TRƯỜNG VÀ DI SẢN

Theo ĐBQH Đoàn TP. HCM Trương Trọng Nghĩa, thời
gian qua, chúng ta liên tục nhắc tới cụm từ “phát triển bền
vững”, và ông cho rằng phát triển bền vững của Việt Nam có
ba trụ cột trong đó thứ nhất phải là nâng cao văn hóa, thứ
hai bảo vệ môi trường và thứ ba là bảo tồn di sản sẽ duy trì
được đạo đức.
Đại biểu này phân tích, nâng cao văn hóa gồm hai vế:
phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu,
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tiếp cận văn hóa hiện đại của thế giới. Bảo
vệ môi trường thì có bảo vệ môi trường
thiên nhiên, không khí, đất, nước, rừng,
biển, không trung, mặt đất, lòng đất và
bảo vệ môi trường xã hội, gia đình, nhà
trường, cộng đồng, sắc tộc, tôn giáo. Bảo
tồn di sản thì gồm có di sản thiên nhiên,
di sản văn hóa.
“Tôi cho rằng phát triển đất nước bền
vững là song song với những giá trị vật
chất thì chúng ta phải định hướng xã hội,
định hướng công dân, định hướng các
ngành và các vùng miền vào ba trụ cột này.
Nếu chúng ta chỉ định hướng bằng tiền
thôi thì cứ kêu gọi đầu tư nước ngoài ào
ào vào đây để tăng GDP lên và cuối cùng
thì chúng ta đánh mất chủ quyền, lệ thuộc
về kinh tế và từ đó sẽ không có thể tự chủ
về nhiều mặt khác nữa”- Đại biểu Trương
Trọng Nghĩa nhấn mạnh và đề nghị xoay
trục, xuyên suốt trong việc định hướng
phát triển của chúng ta là ba trụ cột: văn
hóa, môi trường, di sản và đó chính là con
người. Nếu không, theo đại biểu Nghĩa,
chúng ta sẽ có những con người giống
nhau ở khắp nơi trên thế giới, sống ở đâu
cũng được, không còn con người với bản
sắc Việt Nam.
“Như thế sẽ ảnh hưởng đến việc bảo vệ
chủ quyền của đất nước, bảo vệ bản sắc của
dân tộc chúng ta”- Đại biểu Trương Trọng
Nghĩa phân tích.
Trong các buổi thảo luận về tình hình
kinh tế, xã hội của Quốc hội, một số đại biểu đề nghị Chính
phủ cần ưu tiên bố trí tăng cường nguồn ngân sách để tu bổ
cho các công trình văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Theo ĐBQH Đoàn Hà Nội Dương Minh Ánh, hiện nguồn ngân
sách dành cho các dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
khoảng 76 tỉ một năm và 58 tỉ một năm đối với nguồn kinh
phí tu bổ cấp thiết của 118 công trình di tích cấp quốc gia và
nếu chia bình quân thì chưa đầy 500 triệu đồng một công
trình. Ngoài ra, nhiều công trình văn hóa cấp quốc gia bị xâm
hại nghiêm trọng…

GÓC NHÌN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Nam Nguyễn

KHÔNG CHẤP NHẬN TÌNH TRẠNG VĂN HÓA “LỜ NHỜ,
NHỢT NHẠT”

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV,
một số đại biểu cũng đặt vấn đề với Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc về đầu tư cho văn hóa. ĐBQH Đoàn Hà Nội Nguyễn
Quốc Hưng cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng
cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội quan
tâm hơn nữa, đảm bảo đầu tư cho văn hóa ít nhất đạt 1,8%
tổng chi ngân sách nhà nước theo đúng Kết luận số 30 ngày
20/7/2004 của Hội nghị Trung ương lần thứ 10.
Chia sẻ các vấn đề này, tại diễn đàn Quốc hội, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chúng ta phấn đấu là một cường
quốc kinh tế, nhưng mới đi một chặng. “Nếu chúng ta trở
thành một cường quốc văn hóa thì Việt Nam mới thành
công. Bởi vì chúng ta đã có trên 4.000 năm lịch sử, có một
sức mạnh nền tảng rất lớn của dân tộc. Đặc biệt chúng ta có
54 dân tộc anh em đa dạng, phong phú. 54 dân tộc đoàn kết
thống nhất là một đặc điểm văn hóa Việt Nam”- Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.
Thủ tướng cũng cho rằng, chúng ta có nhiều lễ hội tốt đẹp,
truyền thống của dân tộc, phần lớn lễ hội truyền thống là rất
quý, không phải dân tộc nào cũng có được như vậy. Việt Nam
cũng có rất nhiều di sản được UNESCO công nhận là di sản
văn hóa thế giới, trong đó có 12 di sản văn hóa vật thể, phi vật
thể… mà không phải đất nước nào, dân tộc nào cũng có được
một nền văn hóa như thế.

“Tôi nêu mục tiêu của Chính phủ là kinh tế chúng ta phải
sớm vượt ra khỏi bẫy thu nhập trung bình, nhưng chúng ta
không chấp nhận một tình trạng văn hóa Việt Nam “lờ nhờ, nhợt
nhạt”, kém văn hóa, một nền văn hóa lai căng. Đó là những yêu
cầu đặt ra không những trong phát triển kinh tế mà còn phải
giữ gìn văn hóa của đất nước để xứng đáng với truyền thống oai
hùng của dân tộc chúng ta trên 4.000 năm lịch sử”- Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Tại diễn đàn Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
khẳng định, Chính phủ dành một khoản kinh phí cần thiết
để phát triển văn hóa chứ không thể tập trung hết cho phát
triển kinh tế.
“Về thời gian thực hiện chủ trương đầu tư 1,8% trong
tổng chi ngân sách nhà nước, với tầm quan trọng của phát
triển văn hóa, giữ gìn văn hóa, chúng tôi cũng đề nghị Quốc
hội bố trí dự toán ngân sách hàng năm, chúng ta nhanh chóng
thực hiện chủ trương này. Nếu chưa bố trí được trong năm
2020, chúng ta phải thực hiện từ 2021 để văn hóa có một vị
trí quan trọng trong phát triển, giữ gìn đất nước”- Thủ tướng
nhấn mạnh.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho biết thêm, không chỉ dành
nguồn lực cho văn hóa, phải bảo tồn các giá trị văn hóa
truyền thống mà còn cần chú trọng văn hóa học đường, văn
hóa ứng xử, văn hóa nghị trường… mà chúng ta đang mong
mỏi. Mọi cơ sở đều phải có văn hóa trong quá trình phát
triển đất nước.
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Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ Quốc gia 50
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
phát biểu tại buổi Lễ, ngày 30/8/2019. Ảnh: Nam Nguyễn

Tham dự Lễ Quốc gia có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Nam Nguyễn
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng xuống sân chia vui với đội tuyển Việt Nam sau khi U23 Việt Nam
giành chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á, ngày 26/3/2019. Ảnh: Nam Nguyễn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn
hóa phi vật thể do Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hải Liên tặng Viện Văn hóa Nghệ thuật
quốc gia Việt Nam, ngày 23/11/2019. Ảnh: Thế Công

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội bóng đá nam, nữ giành huy
chương vàng tại SEA Games 30, ngày 11/12/2019. Ảnh: Nam Nguyễn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng khai mạc triển lãm "Di sản văn
hóa - sâm Ngọc Linh Kon Tum, Báu vật đại ngàn" tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam,
ngày 20/1/2019. Ảnh: Minh Khánh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thị sát công tác chuẩn bị và kiểm tra các nội dung quảng
bá, giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung tâm Báo chí Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Tháp tùng
Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, ngày 24/2/2019. Ảnh: Nam Nguyễn
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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", ngày 25/8/2019. Ảnh: Nam Nguyễn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
lần thứ 9 - 2019 cho các nghệ sĩ, ngày 29/8/2019. Ảnh: Nam Nguyễn
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Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng D.Medvedev,
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và bà Doguzova Z.V - Chủ tịch Cơ quan Liên bang về Du
lịch Nga ký “Biên bản ghi nhớ giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Cơ quan Liên bang về Du lịch Liên
bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-2024”, ngày 22/5/2019.
Ảnh: Cục hợp tác quốc tế

GÓC NHÌN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và Địa phương tham dự Lễ giỗ tổ Hùng Vương 2019, ngày 11/4/2019. Ảnh: Nam Nguyễn

Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2019 và chương trình Nghệ thuật đặc biệt
“Hòa Bình - Miền sử thi" diễn ra tại quảng trường Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình,
ngày 6/12/2019. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự và đánh chiêng Khai mạc
Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2019 và chương trình Nghệ thuật đặc biệt
“Hòa Bình - Miền sử thi", ngày 6/12/2019. Ảnh: TTXVN
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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải tới dự và cắt băng
khai mạc Trưng bày: "Hành trình vươn tới những ước mơ- 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)", ngày 19/8/2019. Ảnh: Hồng Gấm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức
và các nghệ sĩ dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, ngày 27/11/2019. Ảnh: Minh Khánh
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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện
Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020,
ngày 25/12/2019. Ảnh: Minh Khánh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội thảo Vai trò của báo chí trong truyền thông
về chuẩn mực văn hóa ứng xử, ngày 20/3/2019. Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã đến dự và cắt băng Khai mạc Triển lãm "50 năm bảo tồn và phát huy giá trị
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch", ngày 12/9/2019 . Ảnh: Hồng Gấm
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Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31 tại Lễ bế mạc SEA Games 30 tại Philippines, ngày 11/12/2019. Ảnh: Bùi Lượng

Đội tuyển bóng đá nữ và Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam cùng giành huy
chương vàng môn bóng đá SEA Games 30. Ảnh: Tiến Tuấn - Trọng Hải
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Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng U22 Việt Nam sau khi giành huy
chương vàng môn bóng đá Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Tiến Tuấn - Trọng Hải

GÓC NHÌN

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu trong phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV về kinh tế xã hội, ngày 31/10/2019. Ảnh: Nam Nguyễn

Chương trình roadshow giới thiệu du lịch Việt Nam và Gala khai mạc Lễ hội
Văn hoá - Du lịch Việt Nam năm 2019 tại Hàn Quốc, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng
Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú,
ngày 26/6/2019. Ảnh: Cục hợp tác quốc tế

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện dự Ngày hội
“Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2019, ngày 12/2/2019. Ảnh: Thế Công

Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ TTVHDL Lào phối hợp tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa
Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, ngày 05/12/2019. Ảnh: Việt Hùng
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Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải ký kết Chương trình
hợp tác Văn hoá Việt Nam và Belarus giai đoạn 2020 2022, ngày 25/9/2019. Ảnh: Cục hợp tác quốc tế

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải dự Khai mạc Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019, ngày 25/5/2019.
Ảnh: Cục hợp tác quốc tế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng phụ trách
văn hóa ASEAN-Hàn Quốc tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc từ 22-25/10/2019.
Ảnh: Cục hợp tác quốc tế

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng phụ trách văn hóa
ASEAN-Hàn Quốc tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc từ ngày 22-25/10/2019.
Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế
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Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải dẫn
đầu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ
5 (AMMS 5) và Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật
Bản lần thứ 2, ngày 9/10/2019. Ảnh: Cục Hợp tác Quốc

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ dự Tuần lễ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
các dân tộc vùng Tây Bắc, ngày 18/8/2019. Ảnh: Nam Nguyễn

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ dự Diễn đàn Bộ trưởng Văn hoá UNESCO trong
khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 40 Đại hội đồng UNESCO, ngày 19/11/2019.
Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

GÓC NHÌN

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 4 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 5 tại Thái Lan, ngày 13/6/2019. Ảnh Cục Hợp tác quốc tế

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng dẫn đầu đoàn Bộ VHTTDL tham dự Tọa đàm Bộ trưởng
Du lịch lần thứ 3 tại Osaka, Nhật Bản, từ ngày 23-27/10/2019. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng dự Diễn đàn Du lịch cấp cao
lần thứ 2 tại Hà Nội, ngày 9/12/2019. Ảnh Nam Nguyễn

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các đại biểu cắt băng khai mạc "Triển lãm
tác phẩm mỹ thuật các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á", ngày 5/11/2019. Ảnh: Minh Khánh

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thực hiện nghi thức
trao cờ tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII cho tỉnh
Thừa Thiên Huế, ngày 27/11/2019. Ảnh: Minh Khánh

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu Khai mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2019,
ngày 15/10/2019. Ảnh: Hồng Gấm
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Năm 2019 là năm đầu
tiên, cả hai đội bóng đá
nam - nữ của Việt Nam
giành được Huy chương
vàng tại một kỳ đại hội
SEA Games. Nhân dịp
năm mới, phóng viên đã
có cuộc trao đổi với Thứ
trưởng Bộ VHTTDL, Chủ
tịch Liên đoàn Bóng đá
Việt Nam Lê Khánh Hải
về bóng đá nước nhà.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải. Ảnh: Nam Nguyễn

THỨ TRƯỞNG BỘ VHTTDL, CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
LÊ KHÁNH HẢI:

CÁC CẦU THỦ ĐÃ THỂ HIỆN ĐƯỢC

KHÁT VỌNG, Ý CHÍ,
TINH THẦN VIỆT NAM
SONG ĐÀO - TRUNG HIẾU

CÁC CẦU THỦ ĐÃ ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG

+ Thưa ông, chứng kiến sự thay đổi tích cực của bóng
đá, đặc biệt là các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong
thời gian vừa qua, ông có suy nghĩ như thế nào?
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Có thể nói bóng đá Việt Nam
phát triển theo một dòng chảy chung trong tổng thể sự phát
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triển của đất nước ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng từng nói, “thế nước đang lên” và “đất nước chưa
bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”, toàn thể các tầng lớp
nhân dân đều vui mừng, phấn khởi và quan trọng hơn cả là
có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, về sự đổi mới và phát
triển của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa
xã hội trong đó có các hoạt động thể dục thể thao nói chung
và bóng đá nói riêng.

GÓC NHÌN
Người dân có niềm tin, các câu lạc bộ quan
tâm đào tạo, các cầu thủ có kiến thức và lòng
tự tôn, tự hào dân tộc cũng như đạt được
chuyên môn tốt thì tôi không dám nói là thần
kỳ, nhưng có thể nói rằng, bóng đá Việt Nam đã
phát triển vượt bậc. Khi tôi gặp Chủ tịch AFC
(Liên đoàn Bóng đá châu Á) và Chủ tịch FIFA
(Liên đoàn Bóng đá Thế giới), họ đều đánh giá
rất cao thế hệ trẻ, bóng đá trẻ Việt Nam cũng
như chính sách đào tạo bóng đá trẻ của Việt
Nam là rất tốt. Họ cho rằng sự phát triển đó là
từ tinh thần Việt Nam.
Sau khi cả hai đội bóng nam và nữ của
Việt Nam đều giành Huy chương vàng tại SEA
Games 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã
Những giây phút vỡ òa hạnh phúc của các nữ cầu thủ trong trận Chung kết SEA Games 30. Ảnh: Tiến Tuấn
khẳng định, hành trình thi đấu của cả hai đội
tuyển luôn thể hiện khát vọng dân tộc, ý chí
Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ là chiến thắng của thể
trong tố chất của các cầu thủ Việt Nam là sự ham học hỏi, cầu
thao mà còn là chiến thắng của tinh thần yêu nước, tinh thần
tiến. Quan trọng hơn nữa khi các cầu thủ phát huy được tinh
Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam.
thần đoàn kết toàn đội thì sẽ đá thăng hoa. Khi có một tập thể
Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bóng đá nam
lớn đoàn kết, mọi người vừa tin mình vừa tin đồng đội, tin
U22 Việt Nam Park Hang-seo, một người Hàn Quốc nhưng
vào HLV để vượt qua những khó khăn nhất trong trận đấu.
ông cũng phải khẳng định rằng đó là chiến thắng của tinh
thần Việt Nam, ý chí Việt Nam.
HOÀN THIỆN GIẢI THI ĐẤU CHO CÁC ĐỘI TRẺ
Có thể nói khi hội nhập quốc tế toàn diện thì có lẽ các bạn
Hàn Quốc cũng đã bắt đầu hiểu về người Việt Nam. Ông Park
+ Hồi đầu năm 2019, trong một lần trả lời phỏng vấn
Hang-seo tới Việt Nam thấy tinh thần của tuổi trẻ, tình yêu
trên website của FIFA, Thứ trưởng từng nhận định, chính
mến bóng đá với những tình cảm chân thành của người dân
sách sử dụng HLV nước ngoài của Việt Nam đã mang lại
Việt Nam. Ông hiểu rằng trong lịch sử Việt Nam đã trải qua
hiệu quả nhất định và HLV Park Hang-seo là người thành
nhiều giai đoạn kiên cường, kiên định nên đã đem tài năng
công nhất khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam cho tới thời
của mình để phát huy niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam cũng
điểm này. Theo Thứ trưởng, vai trò của HLV Park Hangnhư nhân dân Việt Nam. Thậm chí tôi nhận thấy ông HLV coi
seo với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại như thế nào?
Việt Nam như là quê hương thứ hai của mình.
+ Chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam lại cảm thấy
an lòng khi xem các đội tuyển của chúng ta thi đấu tới vậy.
Các cầu thủ thể hiện sự tự tin, bình tĩnh, chững chạc, sắc
nét và văn minh nữa. Theo Thứ trưởng, những điều này
có được đến từ đâu?
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Tôi nghĩ rằng, kinh nghiệm
của HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã rèn luyện nâng cao
chuyên môn, thể lực cho các cầu thủ nhưng chắc chắn từ

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Liên đoàn bóng đá Việt Nam
xác định đây là người giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh và có cả
một quá trình cống hiến cho sự phát triển của bóng đá Hàn
Quốc, vì vậy vai trò của HLV Park là hết sức quan trọng. Chúng
ta tận dụng, tiếp thu được những cái hay, cái mới của nền bóng
đá thế giới và nâng tầm công tác chuyên môn, xây dựng hình
ảnh và trình độ bóng đá Việt Nam lên. Đó là cách thức “đi tắt
đón đầu” hiệu quả mà chúng ta đã tận dụng được để tạo nên
thành tích của các cấp độ đội tuyển trong thời gian vừa qua.
Điều đó để các bạn quốc tế trong khu vực thấy sự phát triển
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Thế hệ bóng đá trẻ Việt Nam đang khẳng định mình trong các giải đấu. Ảnh: Tiến Tuấn

vượt bậc của bóng đá Việt Nam không phải là may mắn “từ
trên trời rơi xuống” mà là sự kết hợp tốt giữa kinh nghiệm của
huấn luyện viên, nền tảng bóng đá và sự khát khao vươn lên
phấn đấu, chiến thắng của các cầu thủ.
+ Các cầu thủ của chúng ta ngày một chững chạc và
kỹ thuật khéo léo, điều này được cho rằng các CLB trong
nước đã chú ý tới đào tạo trẻ. Theo Thứ trưởng, chính
sách đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam cần có những cải
tiến mạnh mẽ như thế nào để đáp ứng một nền bóng đá
phát triển toàn diện, dài hơi?
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Trước tiên chúng ta phải
cảm ơn các Câu lạc bộ bóng đá đã và đang tham gia thi đấu
tại V- League và những giải thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt
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Nam (VFF), với suy nghĩ và tầm nhìn vì sự phát triển tương
lai của đất nước, họ đã đầu tư vào đào tạo bóng đá trẻ, thành
lập các câu lạc bộ trẻ. Sự đầu tư của nhiều câu lạc bộ dành
cho việc xây dựng các tuyến trẻ là rất lớn. Thậm chí, nhiều
tổ chức quốc tế đánh giá rất cao mô hình đào tạo của Việt
Nam hiện nay không thua kém gì trong khu vực châu Á. VFF
đang nghiên cứu các giải pháp để trong thời gian tới công
tác đào tạo huấn luyện vừa đảm bảo chuyên môn, vừa đào
tạo, bồi dưỡng văn hóa cho các thế hệ cầu thủ trẻ.
Bên cạnh đó, sẽ tổ chức những giải trẻ để tạo ra sân chơi
cho các đội bóng trẻ; đưa các giải trẻ vào hệ thống thi đấu của
Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Qua đó chúng ta không lãng phí
các mô hình đã đào tạo, họ phải có các giải trẻ để thi đấu, cọ
xát, hoàn thiện và nâng cao. Từ giải U13-U15-U17-U19 chúng
ta đều đang thiếu các giải để tạo thành sân chơi tốt. Liên đoàn

GÓC NHÌN
Bóng đá sẽ phối hợp tốt với các CLB để phát huy những mô
hình này. Đây cũng là mô hình hết sức quan trọng để phát
triển bền vững bóng đá.
Ngoài ra tôi cũng mong muốn các bộ, ngành phối hợp
cùng với Bộ VHTTDL và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để xây
dựng cơ chế đãi ngộ về việc làm dành cho các cầu thủ đội
tuyển quốc gia khi không tham gia đá bóng. Chúng ta hết sức
vui mừng khi đón nhận thông tin các cầu thủ đội tuyển nữ khi
không đá bóng đã có doanh nghiệp nhận hết vào làm việc tại
cuộc gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ vừa qua.

trong toàn quốc. Ngoài các doanh nghiệp mở các học viện đào
tạo tài năng thể thao, tài năng bóng đá mà cũng là mô hình xã
hội hóa thì Liên đoàn sẽ phối hợp tốt với các đơn vị để phát
triển nguồn nhân lực của bóng đá để vừa đảm bảo đúng chất
lượng và đảm bảo phát triển bền vững.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM NÂNG LÊN MỨC CHUYÊN NGHIỆP

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải: VFF đã có những kế hoạch
cụ thể để chuẩn bị cho các mục tiêu trước mắt và lâu dài
như: đi tập huấn đến các quốc gia nào, đá với ai… xây dựng
các tuyến cho các đội U23, đội tuyển quốc gia. Kế hoạch có
đầy đủ rồi, còn phương pháp thì cố gắng từng mặt trận,
thậm chí từng trận. HLV Mai Đức Chung (đội nữ), HLV Park
Hang-seo (đội nam), hay HLV Philippe Troussier của U19
cũng đã có kế hoạch cụ thể để phấn đấu đạt thành tích cao
nhất, hy vọng là bóng đá mang tới niềm tin, niềm vui cho
người hâm mộ nước nhà. Liên đoàn Bóng đá luôn tạo điều
kiện tốt nhất cho các đội tuyển Quốc gia rèn luyện và thi đấu,
giờ đây các cầu thủ rất tự tin khi đấu với các nước mạnh
Châu Á và trên thế giới.
Cầu thủ của chúng ta rất bản lĩnh nhưng sự chuẩn bị về
sức khỏe, tâm lý thi đấu có thể có những lúc chuẩn bị chưa
được tốt. Nhưng điều cơ bản nhất của đội bóng chuyên
nghiệp là các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện được tính kỷ
luật, đoàn kết, tính chuyên môn trong bóng đá. Khi HLV bày
ra đấu pháp, các cầu thủ đã thể hiện tính kỷ luật cao và tuân
thủ đấu pháp tức là các cháu đã đặt chân vào bóng đá chuyên
nghiệp, ứng xử bản lĩnh hơn, nói chuyện với trọng tài bằng
tiếng Anh, xử lý tình huống tốt trên sân cỏ… những kỹ năng
cơ bản đó đã nâng lên chuyên nghiệp.
Do vậy, gặp được HLV có đầy đủ kinh nghiệm như HLV
Park Hang-seo và các trợ lý là hết sức quan trọng để phát huy.
Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển nhanh và bền vững. Tôi có
niềm tin như thế và Liên đoàn Bóng đá cũng sẽ phải đi theo
hướng như thế, chúng ta không thể không nhanh được nữa
vì các nước đã phát triển rồi.

+ Các doanh nghiệp mạnh của Việt Nam đã góp phần
không nhỏ cho thành công của các đội tuyển bóng đá nam
Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về chính sách
huy động sức mạnh tổng lực nguồn lực của xã hội để đầu tư
cho bóng đá và kinh nghiệm này có thể sử dụng cho các môn
thể thao khác của Việt Nam được hay không?
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Chúng ta hoàn toàn có thể
huy động sức mạnh nguồn lực xã hội để đầu tư cho các môn
thể thao khác. Mục tiêu của thể thao là tiến tới xã hội hóa,
chúng ta đã làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực
đầu tư, phát triển bóng đá nhưng dần dần sẽ phải thực hiện
đối với các môn thể thao khác, nhất là các môn thể thao nhà
nghề: bóng chuyền, bóng rổ... Các mô hình xã hội hóa như thế
này là hết sức quan trọng.
Tôi nói với anh em làm bóng đá, mình phấn đấu World
Cup thì mục tiêu mình có làm được không? Xét về nguồn lực
và xét về tổng thể là mình làm được. Vậy làm thì các bước,
cách thức làm như thế nào, trong đó chúng ta không thể thiếu
được các doanh nghiệp có các câu lạc bộ trẻ để chuẩn bị tới
các năm World Cup 2026, 2030… thì đội tuyển U19 phải đưa
đi thi đấu quốc tế từ bây giờ. Liên đoàn sẽ phối hợp với các
học viện rất chặt chẽ để triển khai mục tiêu này. Trong thời
gian tới đây không chỉ các trung tâm đào tạo bóng đá đã được
thành lập và đóng góp nhiều thành tích trong công tác đào
tạo các cầu thủ trẻ tài năng cho các đội tuyển bóng đá quốc
gia như: Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL- Asenal
JMG Academy), Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF, Trung
tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội T&T hay Trung tâm đào tạo
Bóng đá Viettel mà còn thành lập nhiều Học viện, Trung tâm

+ Năm 2020, bóng đá nam và nữ Việt Nam cần làm gì
để chuẩn bị cho các mục tiêu trước mắt và lâu dài thưa
Thứ trưởng, và mục tiêu lớn nhất trong thời gian tới,
theo Thứ trưởng là gì?

+ Nhân dịp năm mới xin chúc Thứ trưởng, Chủ tịch
Liên đoàn Bóng đá sức khỏe và thành công!
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Phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

ĐỂ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC
HOÀNG NGUYÊN (thực hiện)

Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của sự nghiệp đổi mới,
Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn vị trí và vai trò của văn hóa.
Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực của
sự phát triển kinh tế - xã hội.
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gày 09/6/2014, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XI (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.
Mặc dù nhận thức của các cấp ủy đảng, ban, ngành chức năng
về văn hóa, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước ngày càng được nâng
cao nhưng sự đầu tư cho văn hóa vẫn chưa xứng tầm. Chúng
tôi đã có cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy nhằm làm rõ hơn những
nhiệm vụ của Bộ VHTTDL trong việc hiện thực hóa tinh thần
của Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước”.
+ Thưa Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, kế thừa tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, Đảng,
Nhà nước ta luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần,
là mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội.
Qua nhiệm vụ của Bộ VHTTDL, vấn đề này đã được xác
định như thế nào, thưa bà?
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
khẳng định: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn
đề phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau là chính trị,
kinh tế, xã hội và văn hóa”.
Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của sự nghiệp
đổi mới, vị trí và vai trò của văn hóa ngày càng được nhận thức
sâu sắc hơn. Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần, là mục tiêu
và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong Nghị quyết
Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước”, Đảng nhấn mạnh sức mạnh
nội sinh của văn hóa, gắn văn hóa với con người, tập trung xây
dựng và phát triển con người.
Với sự phát triển về nhận thức như vậy, những năm qua,
đã có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng nhằm xây dựng

GÓC NHÌN

và phát triển văn hóa của đất nước. Đầu tư cho các hoạt động
văn hóa dần dần được nâng cao, đời sống văn hóa của đất
nước trên một số mặt đã có thành tựu rõ rệt.
Xây dựng “văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước” có thể hiểu là xây dựng những
giá trị chuẩn mực Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam có
đạo đức và tinh thần nhân văn, có trách nhiệm với dân tộc,
với vận mệnh đất nước… Xác định con người là yếu tố cốt lõi,
là động lực của sự phát triển, Đảng đặt nhiệm vụ xây dựng
con người Việt Nam, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là từng
bước xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người
Việt Nam. Đồng thời tạo môi trường để phát triển nhân cách,
đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa
vụ công dân cùng ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết, tự
hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc…
Trong Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2019 của
ngành VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu rõ
8 nhiệm vụ quan trọng của ngành năm 2019 trong đó, nhấn
mạnh nhiệm vụ thứ 3: Xây dựng con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh công
tác đối ngoại văn hóa, hội nhập quốc tế; tôn trọng và bảo vệ
bản quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hóa. Nâng cao
nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức,
văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, học sinh, sinh
viên, người lao động của Ngành về đạo đức, lối sống; đẩy
mạnh “Văn hóa đọc” nhằm tạo phong trào đọc sách trong
toàn xã hội.
Như vậy, trong việc triển khai các nhiệm vụ của lĩnh vực
văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, chúng tôi luôn xác định
việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước bằng văn hóa, qua văn hóa.
+ Xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hiện nay, theo
Thứ trưởng, cần phải bắt đầu từ đâu?
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Nghị quyết số 33-NQ/
TW đã nêu 6 nhiệm vụ về “Xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
đất nước” gồm: Xây dựng con người Việt Nam phát triển
toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây
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Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy. Ảnh: Nam Nguyễn

dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Phát triển công nghiệp
văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa;
Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn
hóa nhân loại.
Cùng với đó là 4 giải pháp: Tiếp tục đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; Nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; Xây dựng đội ngũ
cán bộ làm công tác văn hóa; Tăng cường nguồn lực cho lĩnh
vực văn hóa.
Từ 4 giải pháp mà Nghị quyết số 33 nêu ra, chúng ta cần
triển khai đồng bộ trong từng Bộ, ngành, từng đơn vị, đặc
biệt là trong ngành VHTTDL.
Để xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước, trước hết là xây dựng hệ giá trị Việt
Nam, chuẩn giá trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Bởi lẽ bất cứ thời đại nào cũng có những hệ giá trị riêng.
Trước đây, ta đã có hệ giá trị văn hóa nông nghiệp - nông
thôn gắn với văn hóa làng xã và những giá trị đó đã hun đúc
tinh thần dân tộc qua những dặm trường lịch sử. Tuy nhiên,
hệ giá trị văn hóa không bất biến mà cần có sự điều chỉnh phù
hợp với mỗi giai đoạn phát triển.
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Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ
ra, để đất nước vững vàng trên con
đường công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập trong một thế giới
phẳng, chúng ta cần xác lập một hệ
giá trị mới: Hệ giá trị văn hóa công
nghiệp - đô thị - hội nhập. Định
hướng phát triển văn hóa vì sự hoàn
thiện nhân cách con người và xây
dựng con người để phát triển văn
hóa có thể nhìn nhận là một bước
chuyển về tư duy. Sau nhiều năm đổi
mới, chúng ta đã xác định trọng tâm
của xây dựng văn hóa là xây dựng
con người với các đặc tính cơ bản
như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình,
trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng
tạo… Và để xây dựng văn hóa con
người cần xây dựng một hệ giá trị
thích hợp để phát huy được những
điểm mạnh và hạn chế những điểm
yếu. Cùng với đó là chuẩn bị các yếu tố cần thiết để chắt lọc
thẩm thấu tinh hoa văn hóa nhân loại.
+ Trong nhiều năm qua, mặc dù nhận thức về vai trò
và vị trí của văn hóa đã được nâng cao nhưng việc đầu tư
cho văn hóa vẫn chưa xứng tầm. Thứ trưởng có nhận định
gì về điều này?
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Có quan điểm cho rằng,
trong bối cảnh đất nước ta còn nghèo, ngân sách Nhà nước
dành cho văn hóa còn hạn hẹp, việc đặt mục tiêu chiến lược
và đầu tư để phát triển văn hóa Việt Nam liệu có viển vông
và xa vời?
Ngược lại, cũng không ít ý kiến sẽ băn khoăn rằng, nếu
không có những đầu tư, cải cách có tính đột phá thì bao giờ
văn hóa của Việt Nam, con người Việt Nam mới khẳng định
được vị trí trên trường quốc tế.
Tôi nghĩ rằng, sẽ không có gì là viển vông nếu chúng ta có
được một chính sách văn hóa khuyến khích mọi thành viên
trong xã hội, mọi thành phần kinh tế tham gia vào quá trình
hiện thực hóa những mục tiêu đó.
+ Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng. Ảnh: Minh Khánh

DIỆN MẠO MỚI CỦA
DU LỊCH VIỆT NAM
SAU GẦN 3 NĂM TRIỂN KHAI
NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW

VI PHONG (Thực hiện)

Để phát triển du lịch nhanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất
nước và đáp ứng yêu cầu cạnh tranh quốc tế, ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị đã ban hành
Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
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au gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08NQ/TW, du lịch Việt Nam đã có sự chuyển
biến, thay đổi mạnh mẽ không chỉ về số
lượng mà còn ở chất lượng.
Liên quan đến vấn đề này, phóng viên
đã có cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL)
Lê Quang Tùng.

+ Thưa Thứ trưởng sau gần 3 năm thực hiện Nghị
quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch
thành ngành kinh tế mũi nhọn, chúng ta (ngành du lịch)
đã làm được những gì?

tướng Chính phủ đã phê duyệt: 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; Quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Chiến
lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2035 đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét,
ban hành trong thời gian tới.
Từng bước cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên
nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh
tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến
lược hàng đầu của Việt Nam đồng hành cùng với sự phát
triển của du lịch, tập trung nguồn lực đầu tư nhiều dự án du
lịch quy mô lớn, chất lượng đẳng cấp quốc tế, góp phần xây
dựng hình ảnh và thương hiệu, nâng cao chất lượng và năng
lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
Công tác quản lý du lịch có nhiều thay đổi, cơ bản đạt
được yêu cầu về an toàn, an ninh trật tự tại các địa bàn trọng
điểm du lịch. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch đã
được kiện toàn từng bước, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch

- Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Với sự quan tâm, định
hướng, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước về việc ưu tiên
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; sự nỗ
lực của các cấp, các ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc
trung ương, các doanh nghiệp và cộng đồng triển khai thực
hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, thời gian qua, ngành Du lịch đã
có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan
trọng, đáng khích lệ, từng bước trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn. Một số kết quả
nổi bật như sau:
Quá trình triển khai, thực hiện Nghị
quyết số 08-NQ/TW đã tạo được chuyển
biến về tư duy, nhận thức và hành động của
các cấp, các ngành, các địa phương, doanh
nghiệp và cộng đồng dân cư về phát triển
du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Hệ thống văn bản pháp luật cụ thể
hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW từng bước
được hoàn thiện, tạo hành lang pháp
lý thuận lợi cho hoạt động của doanh
nghiệp, cộng đồng và người dân nhằm
huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu
tư phát triển du lịch. Quốc hội đã ban
hành Luật Du lịch 2017, Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về
Chương trình hành động thực hiện Nghị
Thứ trưởng Lê Quang Tùng trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thủ
tốt nhất đón khách du lịch vào Việt Nam" năm 2019. Ảnh: vietnamtourism.gov.vn
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Thời gian qua, ngành Du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, đáng khích lệ, từng bước trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh minh họa - Minh Khánh

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (đã hình thành 13 Sở Du
lịch tại 13 tỉnh/thành phố trọng điểm về du lịch trên cả nước).
Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được
cải thiện trên bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới
(WEF), từ hạng 75/141 năm 2015 lên hạng 67/136 năm 2017
và năm 2019 xếp hạng 63/140 nền kinh tế.
Sự tăng trưởng của du lịch đã tác động lan tỏa đến nhiều
ngành, lĩnh vực khác; tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy
mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch, giải quyết tốt vấn
đề việc làm và an sinh xã hội; góp phần bảo tồn, phát huy giá
trị, bản sắc văn hóa dân tộc.
+ Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 08
chúng ta gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì thưa
Thứ trưởng?
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- Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Bên cạnh những kết quả đã
đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/
TW còn gặp phải một số hạn chế, vướng mắc như: nhận thức
của các ngành, các cấp, địa phương về nhiệm vụ phát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã được nâng cao. Tuy
nhiên, bên cạnh các địa phương triển khai tích cực, hiệu quả
như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ,
Kiên Giang, Quảng Ninh... tại một số địa phương, đặc biệt là
cấp cơ sở, việc triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW còn chậm,
chưa có kế hoạch thực hiện cụ thể.
Quy trình xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm
pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến phát triển du lịch
còn nhiều bước, nhiều thủ tục, thời gian kéo dài. Việc triển
khai các Đề án phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa
thực sự quyết liệt, còn thiếu những chính sách mới, đột phá
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để tăng cường thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật
chất kỹ thuật du lịch; hỗ trợ phát triển sản phẩm, quảng bá,
xúc tiến du lịch…
Năm 2019, Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam dù
được cải thiện nhưng nhiều chỉ số còn ở mức thấp như: Hạ
tầng mặt đất và cảng; Nhân lực và thị trường lao động; Sự
bền vững về môi trường; Hạ tầng dịch vụ du lịch…
Nhiều hạn chế và điểm nghẽn để phát triển du lịch chưa
được giải quyết triệt để như: Công tác xúc tiến quảng bá chưa
thực sự hiệu quả do hạn chế về nguồn lực, cơ chế vận hành;
Chính sách thị thực nhập cảnh còn hạn chế so với các điểm
đến cạnh tranh trực tiếp của du lịch Việt Nam như Thái Lan,
Indonesia, Malaysia; Hạ tầng đường không chưa đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế và du lịch, một số sân bay quốc tế lớn
đều đã quá tải; Công tác quản lý điểm đến, môi trường du
lịch, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông tại một số địa
phương còn nhiều bất cập; Thiếu nhân lực du lịch đã qua đào
tạo chuyên ngành, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý, trình
độ cao; Việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong
phát triển du lịch còn hạn chế.
Hoạt động liên kết vùng để phát triển du lịch được quan
tâm, thúc đẩy thông qua các hội nghị hợp tác. Tuy nhiên, hoạt
động liên kết vùng nhìn chung chưa cụ thể, chặt chẽ, chưa phát
huy được sức mạnh tổng hợp của các địa phương; việc thiếu
định hướng tổng thể về phát triển du lịch dẫn tới tình trạng
trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, gây lãng phí.
+ Theo mục tiêu của Đề án “Chiến lược phát triển sản
phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030”, thì năm 2020 du lịch Việt Nam cơ bản trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn, đến năm 2030, Việt Nam
trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển. Theo Thứ
trưởng để làm được điều này trong thời gian tới chúng ta
cần phải tập trung vào những nhiệm vụ gì?
- Thứ trưởng Lê Quang Tùng: Trong thời gian tới,
ngành Du lịch cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng
tâm sau đây:
Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt nâng cao nhận thức, thực
hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ về phát triển du lịch, đặc biệt là Nghị quyết
số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về “Phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính
sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch, đáp ứng yêu
cầu, tính chất của ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động theo cơ
chế thị trường, đặc biệt là Nghị quyết của Chính phủ về tiếp
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia. Phấn đấu đến năm 2021, năng lực cạnh tranh của du lịch
Việt Nam ở nhóm 50 thế giới.
Tập trung triển khai Đề án cơ cấu lại ngành Du lịch theo
hướng ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; liên
kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành; tập trung phát triển
sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng, lợi
thế phát triển du lịch cần chủ động xây dựng đề án cơ cấu lại
ngành Du lịch của địa phương.
Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng
dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch, phát triển điểm đến
du lịch thông minh.
Tập trung thu hút xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch; chú
trọng phối hợp công - tư, phát huy vai trò của các nhà đầu tư
chiến lược trong việc phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại,
đẳng cấp quốc tế.
Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch cùng với
khu vực doanh nghiệp mở rộng thị trường, thành lập các Văn
phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm; đa dạng
hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch để không
phụ thuộc một vài thị trường khách chủ yếu như những năm
vừa qua. Đây là biện pháp quan trọng từng bước tiến tới chủ
động về nguồn khách du lịch và kiểm soát chất lượng dịch vụ.
Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, đa dạng các hình
thức thị thực như thị thực điện tử, thị thực tại cửa khẩu...;
xem xét, mở rộng diện miễn thị thực cho công dân các quốc
gia là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.
Xây dựng hệ thống trường, doanh nghiệp đào tạo nghề
cho lao động du lịch theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế nhằm
đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của ngành du lịch.
Tăng cường phối hợp với các ngành và liên kết giữa các địa
phương để phát triển du lịch bền vững. Chú trọng công tác điều
phối vùng một cách đồng bộ có hiệu quả trong hoạch định chính
sách, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển bền vững.
- Cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!
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THỨ TRƯỞNG
TẠ QUANG ĐÔNG:

BẢN SẮC
VĂN HÓA

- HÀNH TRANG
ĐỂ HỘI NHẬP
VÀ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

Thứ trưởng Bộ VHTTDL
Tạ Quang Đông.
Ảnh: Minh Khánh

Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ, để có thể nắm bắt được những cơ hội và vượt qua
những thử thách, việc chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực,
bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh
quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc có thể coi là một giải pháp hữu hiệu.

B

ản sắc văn hóa của mỗi quốc gia chính
là cái riêng có, là “bộ nhận diện” mỗi
quốc gia trên hành trình hội nhập. Bản
sắc văn hóa Việt Nam hiện nay gồm
những giá trị gì, có đóng góp như thế
nào vào hành trình hội nhập và phát
triển của đất nước? Chúng tôi đã có
cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Bộ
VHTTDL Tạ Quang Đông để làm rõ hơn vấn đề này.
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+ Thưa Thứ trưởng Tạ Quang Đông, hội nhập không
phải là vấn đề mới đối với đất nước ta, nhưng gần đây,
khái niệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc để hội nhập
được nhắc đến nhiều. Theo Thứ trưởng, bản sắc văn hóa
giữ vai trò như thế nào trên con đường hội nhập?
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Kể từ khi đất nước đổi
mới, mở cửa (năm 1986) đến nay, văn hóa được Đảng xác
định là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trên
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tinh thần đó, Nhà nước xây dựng hành
lang pháp lý để quản lý và dành sự quan
tâm, đầu tư cả về nguồn lực vật chất và
tinh thần để bảo tồn những giá trị văn hóa
tốt đẹp của dân tộc.
Xét về bản chất, bản sắc văn hóa dân
tộc thể hiện tinh thần, linh hồn, cốt cách,
bản lĩnh của một dân tộc. Đây được coi là
“dấu hiệu khác biệt về chất” giữa dân tộc
này với dân tộc khác. UNESCO đã đưa ra
một định nghĩa khái niệm văn hóa trên cơ
sở nhấn mạnh tính đặc thù của bản sắc
văn hoá dân tộc: “Văn hoá bao gồm tất cả
những gì làm cho dân tộc này khác với dân
tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện
đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập
quán, lối sống và lao động”. Trong quan
hệ quốc tế, bản sắc văn hóa dân tộc được
Thứ trưởng Tạ Quang Đông tham quan triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp
từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”. Ảnh: Hồng Gấm
xem như “thẻ căn cước”, là cốt cách của
mỗi dân tộc thể hiện trên mọi phương diện
quan hệ ngoại giao về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.
+ Theo Thứ trưởng, những yếu tố nào quyết định giá
Hội nhập không đơn thuần chỉ về kinh tế mà trên thực tế,
trị của bản sắc văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trong giai
hội nhập bao gồm nhiều mặt. Theo đó, nếu coi nhẹ tính đặc thù
đoạn hiện nay?
của hội nhập văn hóa thì rất có thể sẽ bị các nền văn hóa khác
đồng hóa. Tính đặc thù thể hiện ở chỗ, hội nhập không có nghĩa
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Dân tộc Việt ta có những
là hòa đồng, hòa nhập về văn hóa, mà cần có sự chọn lọc để làm
phẩm chất nổi bật như: Ý chí độc lập, tự cường, gắn kết cộng
sao hội nhập mà bản sắc văn hóa dân tộc vẫn phải được gìn giữ.
đồng; khiêm tốn, chăm chỉ, sáng tạo, nhân ái, khoan dung,
Văn hóa là hồn cốt của một dân tộc. Một dân tộc mà không giữ
trọng nghĩa, trọng tình… Đó là những phẩm chất được trao
được bản sắc văn hóa riêng, bị đồng hóa thì dần dần sẽ không
truyền từ đời này sang đời khác, góp phần tạo nên bản sắc
còn dân tộc đó nữa.
văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, bản sắc văn hóa không phải là
Trước đây, thế giới hầu như chỉ biết đến Việt Nam là đất
bất biến, luôn có sự trao đổi, tiếp biến với các nền văn hóa
nước chiến thắng những kẻ thù lớn mạnh, thì hơn chục năm
khác trong quá trình phát triển để tạo ra những giá trị mới
trở lại đây, bạn bè năm châu đã biết đến Việt Nam là đất nước
phù hợp, tiên tiến hơn...
tươi đẹp, có chiều rộng và chiều sâu văn hóa. Thông qua hệ
Trong quá trình tồn tại và phát triển, bản sắc văn hoá là
thống di sản văn hóa đồ sộ đang được gìn giữ, phát huy, được
yếu tố mang sức mạnh tinh thần dân tộc, giúp dân tộc vượt
UNESCO vinh danh, như quần thể di tích cố đô Huế (tỉnh
qua những thử thách của lịch sử. Chính vì vậy, việc giữ gìn và
Thừa Thiên Huế), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), khu phố cổ Hội
phát huy bản sắc văn hoá dân tộc đã và đang được nhiều quốc
An, di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam), vườn quốc gia Phong Nha
gia, dân tộc coi trọng và có những giải pháp cụ thể trong quá
- Kẻ Bảng (Quảng Bình), Khu trung tâm Hoàng thành Thăng
trình phát triển.
Long (Hà Nội), Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), không gian văn
Bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế với phương châm
hóa cồng chiêng Tây Nguyên, ca trù, quan họ…Những di sản
tích cực hội nhập quốc tế, Nhà nước ta cũng có chiến lược
văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO đưa lên “bản đồ” di
phát triển nền văn hóa - một nền văn hóa có hội nhập quốc tế,
sản thế giới góp phần làm nên “thương hiệu” của đất nước ta.
nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Nghĩa là vừa giữ bản sắc
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Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao cờ đăng cai Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII
cho đại diện tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Minh Khánh

dân tộc vừa chủ động chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân
loại để làm phong phú thêm, giàu có thêm, hiện đại hơn nền
văn hóa của dân tộc mình. Cũng từ góc nhìn văn hóa gắn kết
với kinh tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nguyên nhân tụt
hậu về kinh tế không chỉ nằm trong lĩnh vực kinh tế, mà còn
có cả nguyên nhân về văn hóa - văn hóa hội nhập. Có nghĩa là,
nếu không có văn hóa hội nhập thì quá trình hội nhập sẽ gặp
rất nhiều khó khăn.
+ Có ý kiến cho rằng, bản sắc văn hóa hiện đang là điều
còn thiếu và yếu trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đây
lại là lĩnh vực có sức ảnh hưởng và hội nhập sâu rộng. Thứ
trưởng có nhận xét gì về nhận định này và giải pháp nào để
khắc phục những điểm yếu đó, thưa Thứ trưởng?
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Vấn đề bản sắc văn hóa đã
và vẫn luôn được những người làm công tác văn hóa, những
văn nghệ sĩ quan tâm, đặc biệt là trong thời gian gần đây.
Đơn cử tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI vừa được tổ
chức cuối tháng 11 năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, vấn đề
làm thế nào để điện ảnh Việt hội nhập với thế giới thì các nhà
nghiên cứu, các nhà làm phim, nghệ sĩ đã chỉ ra rằng, điện
ảnh phải có bản sắc văn hóa.
Bản sắc văn hóa ở điện ảnh Việt Nam, có thể nhìn lại
những năm cuối thập niên 1980 và nửa đầu thập niên
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những năm 1990. Ở thời kỳ này các tác giả làm
phim đã được hưởng không khí tự do, trở nên
dám nghĩ, dám nói hơn sau khi cả nước bước
vào Thời kỳ Đổi Mới. Thành tựu điện ảnh thời
kỳ đó, để giúp bạn bè và giới điện ảnh thế giới
hiểu biết hơn về người phụ nữ Việt Nam trong
chiến tranh chúng ta có “Ngã ba Đồng Lộc” của
đạo diễn Lưu Trọng Ninh, “Đời cát” và “Người
đàn bà mộng du” của đạo diễn Nguyễn Thanh
Vân, “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Để hiểu về người nông dân Việt Nam “hai sương
một nắng” nay vẫn còn nghèo, còn cơ cực trong cơ
chế thị trường, điện ảnh Việt Nam có “Thời xa vắng”
của đạo diễn Hồ Quang Minh, “Cánh đồng bất tận”
của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, “Thương
nhớ đồng quê” của đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Nói về những thử thách của con người Việt Nam
bước từ chiến tranh sang những năm hậu chiến, rồi
chuyển sang cơ chế thị trường chúng ta có “Sống trong sợ hãi”
của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, “Mùa ổi” của đạo diễn Đặng
Nhật Minh, “Quyên” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình,
“Những người thợ xẻ”, “Rừng đen” của đạo diễn Vương Đức…
Đó là những bộ phim được đánh giá là có nghề, thực sự
cung cấp cho bè bạn thế giới nói chung và màn ảnh thế giới
nói riêng bức tranh toàn cảnh in dấu ấn khá rõ của một “bản
sắc dân tộc” Việt Nam chúng ta.
Để khắc phục được thực trạng còn thiếu bản sắc như hiện
nay, điều khó nhất không phải chỉ dừng lại ở sự nhận thức về
bản sắc văn hóa. Điều tiếp theo chính là sự thể hiện thái độ đối
với văn hóa dân tộc. Sự thể hiện thái độ này sẽ dẫn đến hành
động, mỗi người làm văn hóa, làm nghệ thuật sẽ đưa bản sắc
văn hóa vào sản phẩm của mình như thế nào.
Đối với sân khấu, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thế
nào mà vẫn đưa sân khấu theo kịp thời đại, đáp ứng nhu cầu
quần chúng hiện nay khi hoàn cảnh xã hội đang nhanh chóng
phát triển, khi trình độ dân trí ngày một nâng cao.
Nói đến bản sắc văn hóa là phải nói đến các quan hệ giữa
truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế. Vấn đề là
làm sao biết kết hợp một cách nhuần nhuyễn, tinh tế để tạo
nên sự chuyển hóa hoặc tiếp nhận tốt nhất.
Tôi nghĩ đó là những điều cần suy ngẫm đối với tất cả chúng
ta, không chỉ những ai đang đứng trên mặt trận văn hóa!
+ Xin cảm ơn Thứ trưởng!

N

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng. Ảnh: Nam Nguyễn

hân dịp năm mới 2020, chúng
tôi có cuộc trao đổi với Tổng cục
trưởng (TCT) Tổng cục Thể dục
Thể thao Vương Bích Thắng về
những thành công của thể thao
Việt Nam năm 2019 và những gợi
mở cho năm 2020.

+ Thưa ông, quan sát trên nhiều diễn đàn, năm qua
dường như số lượng người tham gia luyện tập thể dục
thể thao (TDTT) ngày một tăng. Đặc biệt là các phong trào
chạy bộ, luyện tập thể thao tại các phòng Gym. Ông nhận
định như thế nào về phong trào toàn dân tham gia rèn
luyện thể thao?
- TCT Vương Bích Thắng: Năm 2019, tiếp tục chủ trương
phát triển TDTT quần chúng lấy trọng tâm là việc đẩy mạnh
Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
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đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn
mới”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn,
phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và đia
phương tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”,
phát động phong trào “Toàn dân tập luyện môn bơi và phòng
chống đuối nước”, tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, tập
võ dân tộc trong trường học, tập thể dục chống mệt mỏi trong
công nhân viên chức và nhiều hoạt động thể dục thể thao khác
do cá cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức đã thúc đẩy phong
trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và
chiều sâu, trên tất cả các đối tượng, địa bàn trong cả nước,
thu hút hàng triệu người tham gia.
Theo báo cáo thống kê của các địa phương, năm qua, số
người tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc ước đạt
33,7%; số gia đình tập luyện TDTT ước đạt 24,5%. Một số
hoạt động thể dục thể thao tiêu biểu là: Ngày chạy Olympic
được tổ chức ở các phường, xã, quận, huyện trên cả 63 tỉnh,
thành phố đã thu hút trên 6,1 triệu người; có 5.000 bể bơi ở
các xã, phường, trường học, cơ sở hoạt động thể thao dưới
nước tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi và
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TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VƯƠNG BÍCH THẮNG:

PHÁT HUY SỨC BẬT
CỦA THỂ THAO 2019,

TẬP TRUNG CHO NHỮNG MỤC TIÊU
TRỌNG ĐIỂM 2020
SONG ĐÀO (THỰC HIỆN)

Khép lại năm 2019, thể thao Việt Nam đạt vị trí ấn tượng: xếp thứ 2 tại kỳ Đại
hội thể thao SEA Games 30 tổ chức tại Phillipines, nhiều môn thể thao khác
giành chuẩn A tham dự Olympic… Ngoài ra, thể thao quần chúng ngày một thu
hút đông đảo người dân tham gia.

phòng chống đuối nước” kết hợp với khai mạc lớp dạy bơi hè
thu hút 12 triệu người tham gia. Thông qua chương trình bơi
an toàn, phòng chống đuối nước, tỷ lệ trẻ em học bơi và biết
bơi tăng trên 35%, tỷ lệ tử vong do đuối nước giảm từ 3.000
em năm 2016 xuống dưới 2.000 em,…
+ Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích
cao năm 2019 cũng đạt những ấn tượng mạnh mẽ, thậm
chí là kỳ tích như tại SEA Games 30. Theo ông, nguyên
nhân của thành tích này là gì?
- TCT Vương Bích Thắng: Để Thể thao Việt Nam đạt được
nhiều thành tích cao trong các đấu trường thể thao quốc tế
năm 2019, theo tôi là nhờ có các nguyên nhân chính sau đây:
Thứ nhất, đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà
nước, của Bộ đối với công tác TDTT nói chung và đối với đội
ngũ huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV). Năm 2019,
Chính phủ, Bộ và các địa phương đã ban hành nhiều chính
sách mới cho huấn luyện viên và vận động viên như tăng tiền
chế độ dinh dưỡng, tăng tiền lương, quy định các chế độ bảo

hiểm xã hộ, y tế, thất nghiệp, chế độ khám chữa bệnh. Các
đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch thường xuyên chỉ đạo công tác TDTT, gặp gỡ,
thăm hỏi, động viên các HLV, VĐV tích cực tập luyện và thi
đấu đạt thành tích cao.
Thứ hai là, chúng ta có kế hoạch chuẩn bị tham dự SEA
Games 30 sớm, chu đáo. Ngay sau SEA Games 29, chúng ta
đã triển khai kế hoạch chuẩn bị tham dự SEA Games 30 tại
Philippines, cùng với việc chuẩn bị ASIAD 18 và chuẩn bị
tham dự vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản. Với kế
hoạch chuẩn bị như vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các
huấn luyện viên, vận động viên nâng cao thành tích thể thao.
Thứ ba, đó là tính chuyên nghiệp, sự nỗ lực, sự quyết tâm
cao độ của các huấn luyện viên, vận động viên trong tập luyện
và thi đấu. Nhiều vận động viên dù bị chấn thương, bị kiệt
sức trong tập luyện, thi đấu nhưng vẫn nỗ lực để hoàn thành
nhiệm vụ.
Thứ tư là có sự quan tâm đầu tư, ủng hộ, động viên của
gia đình và của toàn xã hội cho TDTT và cho các huấn luyện
viên, vận động viên.
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hàng triệu người Việt Nam ở trong và
ngoài nước theo dõi và cổ vũ. Đó thực sự
là nguồn cổ vũ lớn lao cho các vận động
viên, huấn luyện viên và những người
làm công tác TDTT.
+ Phát huy thành tích có được của
năm 2019, năm 2020, Tổng cục TDTT
tập trung vào những nội dung công việc
nào thưa ông?
- TCT Vương Bích Thắng: Năm 2020,
Tổng cục Thể dục thể thao sẽ nghiên cứu,
tham mưu cho Bộ xây dựng, ban hành
các chính sách phát triển TDTT như: chế
độ, chính sách cho huấn luyện viên, vận
động viên trọng điểm, vận động viên tài
năng; chế độ tổ chức các giải thể thao quốc
gia, quốc tế tại Việt Nam; các qui chuẩn
kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang
thiết bị thể thao v.v…
Tăng cường phối hợp với các Bộ,
ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phát
triển TDTT quần chúng trong các đối
tượng thanh, thiếu niên, học sinh, người
cao tuổi, lực lượng vũ trang, công nhân
viên chức; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các
địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương
trình Bơi an toàn, phòng chống tai nạn
đuối nước trẻ em năm 2020 và đề án tổng
thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt
Nam giai đoạn 2011-2030.
Tập trung chuẩn bị lực lượng vận
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Ảnh: Bùi Lượng
động viên tham dự Thế vận hội Olympic,
Paralympic 2020 tại Nhật Bản, Đại hội Thể thao bãi biển châu
Thành tích năm 2019 có được là nhờ có sự đầu tư lâu
Á lần thứ 6 tại Trung Quốc và SEA Games lần thứ 31 tại Việt
dài của nhà nước, của các doanh nghiệp thể thao, liên đoàn
Nam. Đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho các đội
thể thao, của gia đình cho các huấn luyện viên, vận động
tuyển Bóng đá tham dự các trận thuộc vòng loại World Cup,
viên. Bên cạnh đó, năm nay, Thể thao Việt Nam còn nhận
vòng loại Olympic và các giải bóng đá quốc tế trong năm
được sự ủng hộ to lớn cả về vật chất và tinh thần của các tổ
2020-2021.
chức, doanh nghiệp, của Ủy ban Olympic và các Liên đoàn,
hiệp hội thể thao. Đặc biệt, tại các cuộc thi đấu của đoàn
+ Xin trân trọng cảm ơn ông và chúc cho những dự
thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, nhất là các trận thi
định của ngành thể thao trở thành hiện thực!
đấu bóng đá, đã có hàng ngàn khán giả sang Philippines,
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1900 558 868

www.vietinbank.vn

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh - Ảnh: Minh Khánh

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG,
CÓ TRÁCH NHIỆM,
TRÊN NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG XANH LÀ QUAN ĐIỂM
XUYÊN SUỐT CỦA DU LỊCH VIỆT NAM
Những năm gần đây, du lịch Việt Nam đạt được nhiều thành công khi liên tiếp đạt
được tốc độ tăng trưởng cao về khách quốc tế, giành được nhiều giải thưởng uy tín
của quốc tế, được các trang và tạp chí du lịch hàng đầu thế giới dành cho những bài
viết giới thiệu, khen ngợi... Vậy bức tranh du lịch Việt Nam hiện nay ra sao? Liệu du
lịch Việt Nam có phát triển nóng?... xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng
vấn với Tổng cục trưởng (TCT) Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh.
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+ Hiện tại, để nói về bức tranh du lịch Việt Nam, với
cương vị TCT Tổng Cục Du lịch Việt Nam, ông có thể cho
độc giả biết về bức tranh này?
- TCT Nguyễn Trùng Khánh: Có thể nói năm 2019
ngành Du lịch đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa đột
phá, thay đổi cả về chất và lượng, đóng góp lớn vào tăng
trưởng kinh tế của đất nước, làm thay đổi diện mạo nhiều
địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam. Trong
giai đoạn 2015-2019, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã
tăng hơn 2,2 lần, từ gần 8 triệu lượt năm 2015 lên khoảng
18 triệu lượt năm 2019, tốc độ tăng trưởng trung bình về
lượng khách quốc tế trong giai đoạn này đạt 22%/năm,
khách du lịch nội địa tăng 1,5 lần, từ 57 triệu lượt năm 2015
lên 85 triệu lượt năm 2019.
Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được
cải thiện trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới
(WEF): năm 2015 xếp hạng 75/141, năm 2017 xếp hạng
67/136, năm 2019 xếp hạng 63/140 nền kinh tế. Việt Nam
được đánh giá là một trong 10 nước có mức tăng trưởng du
lịch nhanh nhất thế giới. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã
vượt Indonesia vươn lên vị trí thứ 4 về lượng khách quốc tế
đến. Chất lượng dịch vụ du lịch cũng đã được cải thiện đáng
kể. Sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước
tiếp tục làm thay đổi chất lượng hạ tầng dịch vụ du lịch, góp
phần hình thành nhiều khu du lịch khép kín, đẳng cấp quốc
tế. Một số doanh nghiệp du lịch bước đầu thành lập các hãng
hàng không, tạo sự liên kết, phát triển mạnh mẽ giữa du lịch
- hàng không. Năm 2019, Việt Nam liên tục được vinh danh
trên các diễn đàn du lịch khu vực, toàn cầu. Các khu nghỉ
dưỡng, khách sạn, điểm đến liên tiếp lọt vào danh sách điểm
đến hấp dẫn nhất thế giới do những hãng truyền thông quốc
tế và tạp chí uy tín bình chọn.
Sự tăng trưởng của du lịch đã tác động lan tỏa đến nhiều
ngành, lĩnh vực khác; tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy
mạnh xuất khẩu, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời
sống, cải thiện diện mạo đô thị và nông thôn; góp phần bảo
tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
+ Trong 3 năm trở lại đây, ngành Du lịch đã đạt được
thành tích vượt bậc, lượng khách tăng cao, cơ sở hạ tầng
du lịch được đầu tư, đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng
của du khách. Tuy nhiên, điều này đặt ra e ngại rằng liệu

chúng ta có đang phát triển nhanh và tăng trưởng nóng
không thưa ông?
- TCT Nguyễn Trùng Khánh: Quan điểm phát triển xuyên
suốt của ngành Du lịch trong thời gian qua đó là phát triển
du lịch bền vững, có trách nhiệm, trên nền tảng tăng trưởng
xanh; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo
vệ môi trường và đa dạng sinh học; gắn phát triển du lịch
với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân
tộc; bảo đảm chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; chú trọng
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng mạnh
mẽ những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,
tận dụng tốt việc chuyển đổi công nghệ số để thúc đẩy du lịch
bền vững.
+ Được biết Bộ VHTTDL đang trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến
năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035. Ông có thể cho biết
trong chiến lược này, chúng ta sẽ tập trung vào những
vấn đề gì để đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn?
- TCT Nguyễn Trùng Khánh: Trong dự thảo Chiến lược
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm
2035 trình Chính phủ, chúng ta sẽ tập trung vào một số nội
dung sau đây:
Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch.
Tuyên truyền nhận thức đầy đủ du lịch là ngành kinh tế dịch
vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội
nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hóa sâu sắc; tạo động
lực cho các ngành khác phát triển, đem lại hiệu quả về kinh
tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính trị, đối ngoại và an ninh
quốc phòng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch theo
quy luật kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch
thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nâng cao ý thức
người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử văn minh,
thân thiện với khách du lịch.
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế,
chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho du lịch phát triển.
Tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập, xuất
cảnh và đi lại cho khách du lịch quốc tế; tạo điều kiện thuận
lợi cho các hãng hàng không mở đường bay trực tiếp đến
Việt Nam.
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Ông Đinh Ngọc Đức - Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch (Tổng cục Du lịch) đại diện du lịch Việt Nam nhận giải
tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 26 - Ảnh: Vietnamtourism.gov.vn

Như đã nói ở trên, du lịch là ngành kinh tế dịch vụ, tổng
hợp, do đó du lịch sẽ không thể phát triển nếu chỉ có một
mình. Chính vì vậy, trong chiến lược này chúng ta sẽ tập
trung vào việc phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và đồng bộ,
nâng cao khả năng kết nối giao thông tới các khu du lịch, điểm
du lịch; đầu tư điểm dừng, nghỉ trên các tuyến đường bộ. Đặc
biệt, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các cảng hàng không
hiện nay đã quá tải.
Thu hút nguồn lực xã hội, nhà đầu tư có công nghệ hiện
đại, thân thiện với môi trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất kỹ thuật ngành du lịch đặc biệt là cơ sở lưu trú, cơ sở vui
chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp.
Cùng với đó, vấn đề phát triển, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực du lịch cũng là một trong những ưu tiên.
Theo đó, chúng ta sẽ tăng cường phát triển nguồn nhân lực
du lịch đảm bảo số lượng, chất lượng. Đa dạng hóa các hình
thức đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh
nghiệp tham gia đào tạo nhân lực du lịch; tổ chức đào tạo,
bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng tham gia kinh
doanh du lịch.
Phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch. Tăng
cường nghiên cứu thị trường, xu hướng thay đổi nhu cầu và
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thị hiếu của khách du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
thị trường khách du lịch. Phát triển đa dạng thị trường khách
quốc tế đồng thời quan tâm, phát triển mạnh thị trường du
lịch nội địa.
Tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa
dạng, khác biệt, phù hợp với nhu cầu thị trường và có khả
năng cạnh tranh cao, hình thành thương hiệu sản phẩm du
lịch quốc gia.
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện
nay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến,
quảng bá du lịch, chú trọng huy động nguồn lực xã hội, kết
hợp công - tư trong xúc tiến quảng bá du lịch cần phải được
tích cực triển khai sâu rộng. Việc ứng dụng rộng rãi thương
mại điện tử, công nghệ xanh, sạch, công nghệ số trong kinh
doanh du lịch, phát triển các ứng dụng thông minh hỗ trợ
khách du lịch cũng cần được khuyến khích.
Đặc biệt là việc liên kết, thúc đẩy hợp tác công - tư để
thành lập một số văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại một
số thị trường du lịch trọng điểm ở nước ngoài sẽ là một trong
những nội dung được ưu tiên trong chiến lược này.
- Trân trọng cảm ơn ông!

VI PHONG (THỰC HIỆN)
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Khép lại một năm nhiều
thành công của lĩnh vực văn
hóa đối ngoại của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL), chúng tôi đã có
buổi trao đổi với Cục trưởng
Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn
Phương Hòa về những thắng
lợi của năm 2019 và trọng
tâm của năm 2020.
Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa. Ảnh: Nam Nguyễn

CỤC TRƯỞNG CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ NGUYỄN PHƯƠNG HÒA:

ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ
HÌNH ẢNH QUỐC GIA
ĐỂ TINH THẦN, Ý CHÍ VIỆT NAM
LAN TOẢ MẠNH MẼ!

SONG ĐÀO

TẬP TRUNG CHO EXPO DUBAI VÀ NĂM VIỆT NAM LÀ
CHỦ TỊCH ASEAN

- Thưa bà, một năm đã khép lại đầy bận rộn của lĩnh
vực hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL, xin bà điểm qua một số nội
dung nổi bật của văn hóa đối ngoại trong năm qua?
+ Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa: Cùng với sự
phát triển của đất nước, thực hiện chủ trương của Đảng và

Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, ngành
VHTTDL luôn là lĩnh vực tiên phong, đi đầu, chủ động hội
nhập quốc tế tích cực và hiệu quả. Thông qua trao đổi văn
hoá, giao lưu nhân dân, tạo dựng sự hiểu biết và tin tưởng
lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc, đặt nền tảng vững chắc
cho việc thiết lập quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, xã hội...
Năm 2019, chúng tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra một
cách hiệu quả, trong đó có việc xây dựng Đề án Việt Nam tham
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gia Expo Dubai (triển lãm thế giới tại Dubai) 2020 được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch 787 của Bộ VHTTDL
ban hành tháng 3/2019 triển khai Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về
đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
Năm 2020, Việt Nam đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN.
Đây cũng là lần đầu tiên theo phân công của Ủy ban Quốc gia
ASEAN, Bộ VHTTDL đóng vai trò chủ trì Tiểu ban Tuyên truyền
- văn hóa.
Về hợp tác đa phương, năm 2019, Bộ VHTTDL kiện toàn
Tiểu ban Văn hóa trong khuôn khổ Ủy ban UNESCO Việt Nam.
Chúng ta hoàn thành tốt các nghĩa vụ của Việt Nam tại 4 công
ước quan trọng của UNESCO. Đặc biệt cuối năm 2019 vừa qua,
Việt Nam đã bảo vệ thành công hồ sơ hát Then của người Tày
- Nùng - Thái và được ghi danh vào danh sách văn hóa phi vật
thể của nhân loại…
Năm qua, chúng ta cũng tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến
lược Văn hoá đối ngoại, các hoạt động về văn hóa nghệ thuật
đối ngoại được tổ chức tưng bừng trên diện rộng khắp thế
giới, từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ đến châu Phi, tranh
thủ được các nguồn hỗ trợ xã hội hoá từ các đối tác nước
ngoài. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hoá đối ngoại được
tổ chức tại các nước đối tác chiến lược, gắn với các chuyến
thăm của lãnh đạo cấp cao, góp phần đưa các quan hệ hợp
tác song phương đi vào chiều sâu. Tiêu biểu phải kể đến
hoạt động lớn như Năm chéo Việt – Nga, Nga - Việt 20192020; Chương trình Ngày Việt Nam nhân chuyến thăm của
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Trung Quốc,
Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Cuba nhân chuyến thăm
của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, hay chuyến
lưu diễn của Đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Triều
Tiên theo lời mời của Ban chấp hành Đảng Lao động Triều
Tiên, các nghệ sĩ Việt Nam đã thực sự trở thành những sứ
giả của hòa bình và tình hữu nghị.
Vào những ngày cuối năm 2019, Tuần Văn hoá Việt Nam tại
Lào diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn càng trở nên ý nghĩa khi gắn
liền với Lễ khánh thành trụ sở mới của Trung tâm văn hóa Việt
Nam tại Lào rất khang trang, hiện đại, xứng tầm với quan hệ
hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa 2 dân tộc.

điểm và phương hướng để góp phần thu hút khách du lịch
quốc tế tới Việt Nam trong năm 2020?
+ Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa: Năm 2019 chúng tôi
tiếp tục tổ chức các lễ hội du lịch văn hóa Việt Nam tại Hàn
Quốc, Nhật Bản. Đây là chương trình thường niên mà Bộ giao
cho Cục Hợp tác quốc tế tổ chức, huy động được sự hỗ trợ về
nhân lực và vật lực của các đối tác nước ngoài, gắn liền với một
số Lễ hội uy tín tại nước sở tại, thu hút được hàng trăm ngàn
người dân các nước tham gia.
Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã đóng góp một phần
nhỏ bé vào công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam tại nước
ngoài, đóng góp có hiệu quả vào việc tăng trưởng lượng khách
du lịch Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam. Tháng 6/2019, khi
tổ chức xúc tiến du lịch tại Seoul và các tỉnh lân cận của Hàn
Quốc, đích thân Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện
đã tham dự và mời HLV Park Hang-seo cùng tham gia quảng
bá cho du lịch Việt Nam. Sự hiện diện của ông Park tại sự kiện
khiến báo chí truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đưa
tin. Có thể nói đây là một mô hình kết hợp giữa văn hoá, thể
thao và xúc tiến du lịch hết sức hiệu quả, tạo được sức hút lớn
về truyền thông .
Năm 2020 chắc chắn là năm đầy khí thế của Việt Nam
khi vừa là Chủ tịch ASEAN, vừa là thành viên không thường
trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng ta tiếp tục
đẩy mạnh về hoạt động văn hóa đối ngoại ở các địa bàn trọng
điểm, những quốc gia là đối tác chiến lược và bạn bè truyền
thống như Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Đức, một
số nước Đông Âu... nhân kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập
quan hệ ngoại giao.
Các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại địa bàn trọng
điểm vẫn sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đặc biệt,
sang năm chúng ta có cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh
Việt Nam tại Expo Dubai 2020, kỳ Expo lớn nhất thế giới dự
kiến thu hút 25 triệu khách tham quan.
- Văn hóa đối ngoại được coi là một trong những trọng
tâm của Việt Nam hướng ra cộng đồng quốc tế. Bà nhận
thấy thế giới cảm nhận như thế nào về Việt Nam?

MỜI HLV PARK HANG-SEO CHIA SẺ VỀ VIỆT NAM

- Xin bà chia sẻ sâu thêm về các hoạt động văn hóa đối
ngoại tập trung tại các thị trường khách du lịch trọng
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+ Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa: Khi đi ra nước
ngoài, tôi cảm thấy thế giới có nhu cầu và rất mong muốn hiểu
biết thêm về Việt Nam. Vì vậy, trong nguồn lực tài chính có

ẤN TƯỢNG
lãm Expo, Liên hoan phim Cannes, tổ chức các
Tuần phim Việt Nam ở nước ngoài... Để hiểu
hơn về thế giới, hướng ra thế giới, ta cần sử
dụng truyền thông hiệu quả và tận dụng truyền
thông mạng xã hội, tăng cường tính tương tác
với công chúng.
Bên cạnh đó, trong lĩnh vực văn hoá đối
ngoại, việc ta đăng cai tổ chức những sự kiện
văn hoá nghệ thuật chất lượng cao, có tầm cỡ
quốc tế chính tại Việt Nam cũng là cơ hội tuyệt
vời để quảng bá hình ảnh quốc gia đến với du
khách quốc tế.
Nhiều hoạt động ấn tượng tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ 2 tại Hàn Quốc. Ảnh: Nhất Hoàng

TRUYỀN THÔNG ĐIỆP TINH THẦN VIỆT
NAM, Ý CHÍ VIỆT NAM

- Với lĩnh vực thể thao, chúng ta kết thúc
một năm đầy thành công tại SEA Games
30. Hình ảnh của các vận động viên với tinh
thần và ý chí Việt Nam ngày được khẳng
định. Năm tới chúng ta cần chú trọng điều
gì trong văn hóa đối ngoại thông qua thể
thao, thưa bà?
+ Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa: Kết
thúc SEA Games 30 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã chia sẻ về tinh thần Việt Nam lan
tỏa truyền cảm hứng tới các lĩnh vực khác như:
kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong thông điệp tới đây
Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: Thái Bình
của chúng tôi khi quảng bá hình ảnh quốc gia ra
nước ngoài sẽ thấm đẫm tinh thần quật cường, và khát vọng
hạn, chúng tôi luôn nỗ lực phối hợp với các cơ quan đại diện
vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.
ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, các đối tác trong và
Năm 2020, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN sẽ tổ chức nhiều
ngoài nước tìm cách làm thế nào để giới thiệu văn hoá Việt
sự
kiện
trong nước, đồng thời cũng là chủ nhà của đường đua
Nam ra nước ngoài một cách đa dạng nhất, phong phú nhất
F1. Ý chí Việt Nam, tinh thần Việt Nam, khát vọng Việt Nam sẽ
về cả nội dung và hình thức thể hiện. Chúng ta không chỉ đưa
được truyền tải đến với mỗi du khách tới Việt Nam thông qua
ra nước ngoài các chương trình ca múa nhạc dân tộc truyền
các phương tiện truyền thông đại chúng, các chương trình nghệ
thống, mà cả âm nhạc cổ điển phương Tây, nhạc Jazz hay âm
thuật, triển lãm ảnh, video clip... và đặc biệt là qua tiếp xúc với
nhạc đương đại. Bên cạnh các triển lãm ảnh về đất nước con
những người dân Việt Nam. Hơn bao giờ hết, chúng tôi mong
người Việt Nam, các triển lãm mỹ thuật, thì các trưng bày hiện
ước mỗi người dân Việt Nam sẽ trở thành một sứ giả văn hoá,
vật từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản...
một đại sứ du lịch, đại diện cho hình ảnh quốc gia.
đã cho công chúng quốc tế hiểu hơn về chiều sâu của nền văn
hoá Việt Nam. Chúng tôi cũng tham mưu tăng cường sự hiện
- Xin cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi!
diện của Việt Nam tại các sự kiện tầm cỡ thế giới như Triển
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TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện. Ảnh: Minh Khánh

ới sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước và sự chỉ đạo sâu
sát của lãnh đạo Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL), công tác quản
lý nhà nước trong lĩnh vực
thư viện đã đạt được những
thành tựu đáng khích lệ.
Thứ nhất, Bộ VHTTDL
đã tích cực trong công tác
hoàn thiện thể chế. Với vai trò là cơ quan được Chính phủ
giao chủ trì xây dựng Luật Thư viện, Bộ đã phân công cho Vụ
Thư viện cùng các cơ quan chức năng triển khai dự án Luật
Thư viện. Ngày 21/11/2019, Luật Thư viện đã được thông qua
với 91,51% ý kiến của đại biểu Quốc hội tán thành. Luật sẽ có
hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Đây là một sự kiện trọng đại có
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ý nghĩa to lớn đối với ngành thư viện, tạo hành lang pháp lý
cho hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc phát triển,
đảm bảo cho người dân có điều kiện tiếp cận thư viện và tri
thức tốt hơn, để thực hiện việc học tập suốt đời thuận lợi ở
mọi nơi trên đất nước Việt Nam.
Cùng với việc xây dựng Luật Thư viện, Bộ VHTTDL còn nỗ
lực triển khai xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật trong
lĩnh vực thư viện.
Thứ hai, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Bộ VHTTDL
việc triển khai hai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt
đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” (theo
Quyết định số 208/QĐ-Ttg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng
Chính phủ) và “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030” (theo Quyết định số
329/QĐ-Ttg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ) đã
được thúc đẩy. Toàn ngành thư viện đã nỗ lực để thực hiện

ẤN TƯỢNG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC VỀ THƯ VIỆN,

NHỮNG DẤU ẤN
TRONG NĂM 2019
TS. VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ - VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN

Năm 2019, với sự nỗ lực của toàn ngành, hoạt động thư viện đã có
những khởi sắc và đóng góp tích cực vào việc xây dựng con người
và phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

các mục tiêu và chỉ tiêu mà hai Đề án đã xác lập. Chương trình
“Cùng bạn đọc sách - Nâng tầm trí tuệ Việt” là một trong các
sáng kiến đã được triển khai hiệu quả nhằm thực hiện hai Đề
án trên. Môi trường đọc từng bước được cải thiện, các dịch
vụ phục vụ người dân học tập suốt đời không ngừng đổi mới,
thân thiện.
Để thúc đẩy văn hóa đọc trong giới trẻ, Bộ VHTTDL đã tổ
chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Cuộc thi đã thu hút 536.557
học sinh, sinh viên tham gia.
Thực hiện phương châm của Đảng và Nhà nước “Không
để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai các
chương trình phối hợp công tác với Bộ, ngành liên quan
nhằm mục tiêu đưa ánh sáng tri thức đến với cộng đồng,
chú trọng đến các khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội còn
nhiều khó khăn và các đối tượng bạn đọc đặc biệt như
trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật… Năm 2019, Bộ

VHTTDL (Vụ Thư viện) đã tổ chức ký kết Chương trình phối
hợp công tác với Hội Người mù Việt Nam nhằm phát triển
văn hóa đọc (qua sách nói), phục vụ học tập suốt đời cho
người khiếm thị.
Sau lễ ký kết, Vụ Thư viện đã triển khai một số hoạt động
hỗ trợ Hội Người mù Việt Nam và các học sinh khiếm thị các
tài liệu, máy tính, trang thiết bị chuyên dụng và tổ chức các
buổi tọa đàm nhằm tạo động lực, ý chí vươn lên trong học tập
và cuộc sống.
Thứ ba, công tác vận động thu hút nguồn lực của xã hội
vào hoạt động thư viện được đẩy mạnh. Bộ VHTTDL phối
hợp với Tập đoàn Vingroup thực hiện tiếp tục triển khai Dự
án trang bị Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh
sáng tri thức” trao tặng 31 xe và tập huấn sử dụng cho các
thư viện tỉnh, thành phố. Dự án đã tạo điều kiện cho các thư
viện triển khai các dịch vụ phục vụ cộng đồng hiệu quả tại
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Đại biểu quốc hội ấn nút thông qua Luật Thư viện. Ảnh: Nam Nguyễn

Hoạt động thư viện ngày càng đổi mới. Ảnh: Vụ Thư viện
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vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là với đối
tượng học sinh, bộ đội biên phòng và các
phạm nhân. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL
đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động
thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng”
khen thưởng, biểu dương kịp thời đối
với các thư viện tư nhân, thư viện cơ sở
hoạt động hiệu quả, khích lệ và tạo động
lực cho các cá nhân, tổ chức, tham gia
hoạt động thư viện. Sau Hội nghị đã có
một số thư viện tư nhân mới được thành
lập, tiêu biểu có thể kể đến như Thư viện
tư nhân của Thượng tướng Nguyễn Văn
Hưởng với vốn tài liệu hơn 10.000 bản
sách và 1.000.000 tư liệu khác nhau.
Các chương trình vận động, phối hợp,
hỗ trợ xây dựng thư viện tiếp tục được
duy trì thực hiện tại các tỉnh Điện Biên,
tỉnh Hòa Bình… cho các thư viện, trường
học, thư viện tư nhân, thư viện cộng
đồng, không gian đọc... với hàng chục vạn
cuốn sách đã được trao tặng đến các khu
vực đặc biệt khó khăn.
Ước tính các chỉ số hoạt động của hệ
thống thư viện công cộng và các thư viện
đa ngành, chuyên ngành năm 2019 hơn
15% so với năm 2018. Chỉ riêng hệ thống
thư viện công cộng và thư viện trường
phổ thông đã phục vụ được hơn 100
triệu lượt người sử dụng với hơn 180
triệu lượt sách, báo và tài liệu.
Số lượng người dân đến với thư viện
và số lượng sách được đưa đến phục vụ
cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên
có sự gia tăng. Chính từ những thành
tựu và sự đổi mới toàn diện trong công
tác quản lý nhà nước, hoạt động thư viện
ở Việt Nam đã có nhiều chuyển động
tích cực, góp phần không nhỏ trong phát
triển văn hóa đọc, tạo môi trường cho
người dân học tập suốt đời.

Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Cục Di sản Văn hóa

NHIỀU DI SẢN THẾ GIỚI
CỦA VIỆT NAM
TRỞ THÀNH ĐIỂM THAM QUAN, NGHIÊN CỨU KHÔNG
THỂ THIẾU CỦA DU KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

HÀ ANH (Thực hiện)

Năm 2019 cũng là chặng đường 60 năm của Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTTDL trong hành
trình văn hóa dân tộc. Để nhìn lại những kết quả cũng như dấu ấn quan trọng đã đạt được,
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bà Lê Thị Thu Hiền – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.
+ Năm 2019 đã khép lại, Cục trưởng có thể cho biết
những kết quả nổi bật trong năm mà Cục Di sản văn hóa
đã đạt được?
- Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền: Cục Di sản văn hóa trong
năm 2019 đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công
tác trên cả ba lĩnh vực bảo tàng, di tích và di sản văn hóa phi

vật thể, qua đó góp phần đưa hoạt động này ngày càng đi vào
chiều sâu.
Trong năm qua, bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật còn một số kết quả nổi
bật như: Có 66 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh
hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 570 cá nhân (phong tặng và truy
tặng) danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” vì đã có cống hiến xuất
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Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền dẫn đầu Đoàn Việt Nam tại Phiên họp của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 công bố ghi danh Di sản Thực hành Then của
người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Cục Di sản Văn hóa

sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể
của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đáng chú ý, ngày 12/12/2019, tại Phiên họp Uỷ ban Liên
Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật
thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra tại Colombia, di sản Thực
hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức
được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật
thể đại diện của nhân loại.
Bên cạnh đó, Cục cũng tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ “Nghệ
thuật Xòe Thái”, “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” trình
UNESCO ghi danh. Hướng dẫn hoàn thành Hồ sơ Nghề làm
tranh Đông Hồ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn
hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
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+ Theo Cục trưởng, di sản văn hóa đã có đóng góp như
thế nào trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay?
- Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền: Nhiều di tích lịch sử - văn
hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới của Việt Nam trở thành
điểm đến tham quan, nghiên cứu không thể thiếu của du khách
trong và ngoài nước. Theo số liệu thống kê, năm 2019 chỉ riêng
08 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam đã đón
khoảng 19 triệu lượt khách (trong đó có gần 9 triệu lượt khách
quốc tế) tới tham quan, nghiên cứu các Di sản Văn hóa và Thiên
nhiên Thế giới của Việt Nam. Doanh thu từ vé tham quan và
phí dịch vụ trực tiếp khoảng gần 3.000 tỷ đồng; góp phần quan
trọng vào phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn của đất nước; giải quyết công ăn, việc làm cho

ẤN TƯỢNG
hàng vạn lao động, nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư địa
phương tại nơi có di sản; đồng thời góp phần xây dựng và quảng
bá hình ảnh quốc gia, truyền bá các giá trị văn hóa, tinh thần của
Việt Nam ra thế giới thông qua con đường du lịch, giao lưu văn
hóa và hợp tác.
+ Với cương vị Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, điều
khiến bà băn khoăn nhất trong ngành là gì?
- Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền: Vấn đề tôi băn khoăn
nhất chính là nhận thức của xã hội về di sản văn hóa chưa thật
sự sâu sắc và toàn diện.
Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và giá trị di sản văn
hóa còn chưa đầy đủ và tương xứng với vai trò và vị trí của
di sản trong đời sống xã hội, chưa coi việc bảo tồn di sản văn
hóa là mục tiêu và động lực phát triển bền vững kinh tế xã
hội, chưa chú trọng ưu tiên cho việc bảo tồn, giữ gìn di sản.
Tình trạng ưu tiên xây dựng các công trình khai thác, mà
ít tập trung ngân sách cho việc bảo tồn, tu bổ vẫn còn diễn ra
ở một số di sản. Còn nhiều di tích bị sửa chữa sai quy cách...
Việc bố trí kinh phí cho các hoạt động chuyên môn kiểm
kê, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học
di sản văn hóa phi vật thể còn thấp. Một thách thức lớn nhất
mà hầu hết các di sản văn hóa phi vật thể đều phải đối diện,
đó là: Giới trẻ hiện vẫn chưa cảm nhận hết giá trị của di sản
do ảnh hưởng của các trào lưu giải trí mới nên thiếu say mê
để theo học, thực hành.
Trong lĩnh vực bảo tàng, nhận thức về yêu cầu khoa học
và quy trình xây dựng, tổ chức hoạt động của bảo tàng còn có
những bất cập, việc trưng bày và sưu tầm hiện vật chưa được
quan tâm thỏa đáng.
+ Năm 2019 cũng là năm Cục Di sản văn hóa kỷ niệm
60 năm. Nhìn lại chặng đường 60 năm, bà thấy di sản văn
hóa đã để lại dấu ấn quan trọng nào?
- Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền: Nhìn lại chặng đường 60
năm của Cục Di sản văn hóa có thể thấy những dấu ấn quan
trọng: Đã từng bước xây dựng để hình thành nên một hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh về
di sản văn hóa.
Bên cạnh đó, Cục đã nghiên cứu, xác định giá trị các di sản
văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam để xếp
hạng, công nhận ở các cấp.

Về di tích với trên 4 vạn di tích đã được kiểm kê, trong đó
có 08 di tích và thắng cảnh được UNESCO ghi danh vào Danh
mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, 105 di tích quốc
gia đặc biệt, 3.498 di tích quốc gia, gần 10.000 di tích cấp tỉnh,
thành phố.
Với di sản văn hóa phi vật thể: có 61.669 di sản văn hóa
phi vật thể của 63 tỉnh/thành phố được kiểm kê, trong đó, có
301 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia và 13 di sản văn hóa phi vật thể
được UNESCO ghi danh.
Đặc biệt, qua 07 đợt xét chọn, Thủ tướng Chính phủ đã
quyết định công nhận 164 hiện vật và nhóm hiện vật là bảo vật
quốc gia. Hệ thống bảo tàng cả nước gồm 168 bảo tàng, trong
đó có 125 bảo tàng công lập và 43 bảo tàng ngoài công lập.
Chặng đường 60 năm đã qua, Di sản văn hóa thể hiện một
phần vai trò của mình như là một nguồn lực của sự phát triển
kinh tế - xã hội, khi được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn
với khai thác phát triển du lịch, các di sản của Việt Nam đã trở
thành những điểm đến hấp dẫn khách du lịch quốc tế, trong
nước tới tham quan, tăng mạnh theo thời gian, đem lại nguồn
thu lớn từ vé tham quan và dịch vụ du lịch.
+ Bước sang năm 2020, Cục Di sản văn hóa sẽ hướng
trọng tâm đến những vấn đề gì nhằm giữ gìn, phát huy
được giá trị của di sản trong bối cảnh đất nước phát triển,
hội nhập?
- Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền: Năm 2020, bên cạnh
nhiệm vụ về nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về lĩnh vực di sản văn hóa, Cục Di sản văn
hóa sẽ hướng vào các nội dung trọng tâm: Nâng cao hiệu quả
công tác tham mưu, quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ với
các địa phương trong sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản
văn hóa ở các lĩnh vực vật thể, phi vật thể, bảo tàng, di sản
tư liệu, góp phần giải quyết tốt, hài hòa mối quan hệ giữa bảo
tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du
lịch. Tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ, phát huy giá trị di
sản văn hóa. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên
ngành di sản văn hóa.
Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
để tư liệu hóa và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về di sản văn hóa.
- Cảm ơn những chia sẻ của Cục trưởng!
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Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL Bùi Nguyên Hùng. Ảnh: Minh Khánh

PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH
CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ DỊCH VỤ QUAN TRỌNG,
ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
VI PHONG (Thực hiện)

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, tại nội dung phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với
xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016). Theo đó, Bộ tập trung
chỉ đạo phát triển 5 ngành công nghiệp văn hóa: điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh,
triển lãm; quảng cáo và du lịch văn hóa.
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ẩy mạnh triển khai Chiến lược,
Bộ đang tích cực tham mưu, sửa
đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế,
các quy định pháp luật chuyên
ngành nhằm tạo hành lang pháp lý
khuyến khích phát triển sáng tạo,
phát triển công nghiệp văn hóa.
Xung quanh vấn đề này, chúng tôi
đã có cuộc phỏng vấn với ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng
Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL.
+ Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển các
ngành ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030, chúng ta đang tập trung
xây dựng thể chế để phát triển CNVH. Trong khi các
nước đã phát triển vấn đề này từ những năm 1990.
Theo ông mất bao lâu để chúng ta xây dựng thành công
ngành CNVH và hòa nhịp được với thế giới?
- Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng: Quan điểm của Đảng,
Chính phủ về phát triển các ngành CNVH đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030, đã được khẳng định: các ngành
CNVH là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc
dân; Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa
nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã hội để phát triển các
ngành CNVH.
Trên cơ sở mục tiêu đề ra phát triển các ngành CNVH
trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát
triển rõ rệt về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng
trưởng kinh tế và giải quyết việc làm thông qua việc sản
xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng,
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu
dùng văn hóa của người dân trong nước và xuất khẩu,
chúng ta cố gắng phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm
2030 doanh thu của các ngành CNVH đóng góp 7% GDP
và tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội; phát triển
đa dạng, đồng bộ và hiện đại tất cả các ngành CNVH một
cách bền vững, được ứng dụng công nghệ tiên tiến; các sản
phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín trong khu
vực và quốc tế, đạt tiêu chuẩn của các nước phát triển và
tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn
hóa toàn cầu.

ẤN TƯỢNG
+ Đi sau các nước, vậy chúng ta có tiềm năng hay lợi
thế gì để phát triển CNVH, đặc biệt là tạo ra sự khác biệt
so với các nước thưa ông?
- Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng: Thực tiễn trong quá
trình triển khai, thực hiện Chiến lược đã chứng minh các yếu
tố tác động đến sự phát triển các ngành CNVH như: Hệ thống
văn bản chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước cho thấy trong lĩnh vực văn hóa nói chung và CNVH nói
riêng đã có sự thay đổi cơ bản. Thừa nhận có thị trường văn
hóa phẩm và công nhận sản phẩm văn hóa như là hàng hóa
được lưu thông trên thị trường; tạo điều kiện cho thị trường
văn hóa phẩm phát triển bằng chính sách kinh tế trong văn
hóa và chính sách văn hóa trong kinh tế; khuyến khích ngành
CNVH phát triển thông qua một số chính sách cụ thể.
Nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn về phát triển kinh tế
và văn hóa, trong thời gian vừa qua, nhất là sau khi có chính
sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa, các thành phần kinh
tế khác nhau đã tham gia khá mạnh mẽ vào phát triển các
lĩnh vực khác nhau trong lĩnh vực CNVH. Thị trường văn hóa
phẩm xuất hiện hàng loạt các sản phẩm văn hóa đáp ứng yêu
cầu văn hóa, thẩm mỹ, nghệ thuật của công chúng. Các kênh
truyền thông truyền tải các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến với
công chúng cũng đa dạng và sinh động, đặc biệt là thông qua
truyền hình, mạng internet.
Công cuộc đổi mới diễn ra hơn 30 năm qua, đã tạo ra
những thay đổi nhiều mặt tới môi trường văn hóa - xã hội
Việt Nam. Trên lĩnh vực phát triển văn hóa, việc kiên định
triển khai đường lối, chính sách, giải pháp phát triển văn hóa
đã từng bước hình thành môi trường văn hóa có khả năng cởi
trói sức sản xuất văn hóa, giải phóng năng lực sáng tạo, từng
bước tạo ra những khuôn khổ thể chế có khả năng tạo điều
kiện cho các ngành nghề CNVH phát triển, từng bước nâng
cao chất lượng văn hóa, thỏa mãn các đòi hỏi ngày càng đa
dạng về nhận thức, hưởng thụ văn hóa của người dân, đồng
thời thúc đẩy văn hóa hội nhập sâu hơn vào quá trình toàn
cầu hóa.
Sự tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ hiện đại
đã làm tiền đề cho sự xuất hiện nền kinh tế tri thức và xã hội
thông tin. Hàng loạt các thông tin về lĩnh vực CNVH như giải
trí, lễ hội, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, du lịch văn hóa đang
hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng, sinh động của công chúng
khắp nơi trên thế giới. Xã hội thông tin mang lại những cơ hội
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Phát triển các ngành CNVH thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

thuận lợi cho sự phát triển CNVH, kích thích sức sáng tạo năng
động của CNVH Việt Nam hội nhập với thế giới.
+ Thời gian tới chúng ta sẽ tập trung vào những vấn
đề gì trong chiến lược xây dựng các ngành CNVH của Việt
Nam thưa ông?
- Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng: Thời gian tới chúng ta
sẽ tập trung vào một số nội dung nhằm phát triển các ngành
CNVH Việt Nam như:
Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp,
các ngành và các địa phương về phát triển các ngành CNVH
với sự phát triển kinh tế - xã hội;
Tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện cơ
chế, chính sách phát triển CNVH, nâng cao hiệu quả thực thi
quyền tác giả, quyền liên quan;
Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê cho các ngành CNVH tiến
tới luật hóa công tác điều tra thống kê quốc dân hàng năm;
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy trao đổi
kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo nguồn
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nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành CNVH. Đây là yếu tố
then chốt đảm bảo sự phát triển cho các ngành công nghiệp
văn hóa ở Việt Nam;
Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ
hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản
phẩm văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa;
Thu hút và hỗ trợ đầu tư, xây dựng các chính sách ưu đãi,
đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư phát triển các ngành
CNVH sẵn có lợi thế, tiềm năng;
Phát triển thị trường, từng bước hình thành cộng đồng
người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong nước thông
qua hoạt động quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng
các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của công chúng;
Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, tổ chức các sự kiện văn
hóa nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam;
Đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai
thực hiện Chiến lược để đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm
cho các năm tiếp theo. n

Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ TỪ
TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG
HÀ ANH

Theo Vụ gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), năm 2019, công tác
gia đình đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo kế
hoạch đề ra, góp phần đạt được các mục tiêu chính của Chiến lược phát triển gia
đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
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trọng hơn và đạt được những kết quả nhất định, góp phần
Năm 2019, công tác gia đình tiếp tục được xác định là “Xây
nâng cao hiệu quả thực hiện công tác gia đình các cấp. Đồng
dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống
thời, cơ quản quản lý nhà nước về gia đình từ Trung ương
trong gia đình”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/
tới địa phương cũng đã tham gia tích cực, hiệu quả trong việc
TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, người cao
Thực hiện chủ đề công tác năm và theo hướng dẫn của Bộ, các
tuổi và trẻ em của ngành.
tỉnh, thành đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch công
Đối với các địa phương, Vụ đã hướng dẫn tổ chức các
tác gia đình năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa
hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống
phương. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện những nhiệm
bạo lực gia đình năm 2019. Các địa phương đã tổ chức lồng
vụ thường xuyên theo chức năng được giao như: tuyên truyền,
ghép với các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày Gia đình Việt Nam
giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo
28/6 tạo thành chuỗi các sự kiện, huy động được sự tham gia,
lực gia đình; tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình; duy trì các
hưởng ứng của đông đảo người dân.
mô hình, câu lạc bộ về gia đình; thực hiện Chiến lược phát
Các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình
triển gia đình Việt Nam và các văn bản, chương trình, đề án đã
được duy trì và phát huy vai trò trong việc phòng, chống bạo
được phê duyệt; tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày
lực gia đình tại cơ sở. Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực
lễ về gia đình như Ngày 20/3, 28/6, tháng hành động quốc gia
gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
về phòng, chống bạo lực gia đình với nội dung và hình thức
Dù còn nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt về nguồn lực
phong phú, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông
nhưng công tác gia đình đã được triển khai đồng bộ từ Trung
đảo người dân.
ương đến địa phương, đảm bảo kế hoạch đề ra, góp phần đạt
Đáng chú ý, năm 2019, lĩnh vực gia đình đã tổ chức thí
được các mục tiêu chính của Chiến lược phát triển gia đình
điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Bên cạnh 12 tỉnh/
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
thành được Bộ lựa
chọn thí điểm, nhiều
TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM BỘ
tỉnh/thành
cũng
TIÊU CHÍ ỨNG XỬ
đã chủ động thực
TRONG GIA ĐÌNH
hiện thí điểm theo
Một điểm mới trong
hướng dẫn của Bộ từ
công tác gia đình năm
nguồn ngân sách địa
2019 là tổ chức thí điểm
"Phòng, chống xâm hại trẻ em chính là để bảo vệ
phương.
Bộ tiêu chí ứng xử trong
trẻ em, bảo vệ tương lai của mỗi gia đình, của đất
Cùng với đó,
gia đình. Vụ đã xây
Vụ Gia đình (Bộ
nước. Điều này cần có sự tham gia, vào cuộc của
dựng, hoàn thiện, tổ
VHTTDL) đã hoàn
chức thẩm định Tài liệu
các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong đó, gia
thành và trình Thủ
hướng dẫn thực hiện thí
đình có vị trí vô cùng quan trọng, mà trước hết
tướng Chính phủ
điểm Bộ tiêu chí ứng xử
là
những
người
cha,
người
mẹ
phải
luôn
đồng
phê duyệt Chỉ thị về
trong gia đình. Tài liệu
“Đẩy mạnh công tác
đã được gửi tới 63 tỉnh,
hành cùng con, giáo dục, trang bị cho con những
phòng, chống bạo lực
thành trên cả nước bao
kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân
gia đình”, xây dựng
gồm 500 bản in, 125 bản
trước
những
nguy
cơ
bị
xâm
hại"
(Hội
thảo
Vai
dự thảo Đề án “Xây
USB và 12.000 tờ gấp;
dựng cơ sở dữ liệu về
trò, trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống
Triển khai thí điểm Bộ
gia đình”. Việc phối
tiêu chí tại 24 địa bàn
xâm hại trẻ em).
hợp liên ngành đã
cấp xã của 12 tỉnh/thành
được quan tâm, chú
đại diện cho 6 vùng văn
NHIỀU HOẠT ĐỘNG VỀ GIA ĐÌNH ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI

VỤ TRƯỞNG VỤ GIA ĐÌNH
TRẦN TUYẾT ÁNH:
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Hội thảo Vai trò, trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em. Ảnh: Việt Hùng

hóa trên cả nước, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng
Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm
Đồng, Đắk Lắc, TP. Hồ Chí Minh, An Giang.
Các địa phương đã tổ chức thành công Lễ phát động,
hướng dẫn 7.200 hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí,
thực hiện phát thanh tuyên truyền trên đài phát thanh địa
phương ước khoảng 2.400 lượt, tuyên truyền trực quan cổ
động và tổ chức sinh hoạt cộng đồng với khoảng 90 cuộc theo
4 nhóm chuyên đề: Ứng xử vợ chồng; Ứng xử của cha mẹ,
ông bà với con, cháu; Ứng xử của con, cháu với cha mẹ, ông
bà; Ứng xử của anh, chị, em trong gia đình. Xây dựng chuyên
trang Ứng xử trong gia đình tuyên truyền trên một số báo và
tạp chí
Kết quả thực hiện thí điểm năm 2019 là cơ sở quan trọng
để tiếp tục thực hiện thí điểm trong năm 2020 và trình cấp
thẩm quyền triển khai Bộ tiêu chí trên toàn quốc.
TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI
SỐNG VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Quá trình hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp
4.0 mang đến nhiều thuận lợi, tiến bộ vượt bậc nhưng cũng
đặt ra những rủi ro, thách thức lớn đến đời sống của các gia
đình; sự biến đổi cấu trúc gia đình, tình trạng thất nghiệp, tệ
nạn xã hội, sự lỏng lẻo của các mối quan hệ trong gia đình,
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quan hệ ứng xử trong gia đình bị coi nhẹ... gây khó khăn cho
công cuộc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
Trước những thực tế đầy thách thức đó, năm 2020, ngoài
việc triển khai các nhiệm vụ thường niên, Vụ Gia đình đã
xác định những nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng kết các văn
bản về công tác gia đình: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/
TW; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020
và các Đề án, Chương trình thuộc Chiến lược; Nghị quyết số
81/NQ-CP; Chương trình giáo dục đời sống gia đình; Đề án
Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai
đoạn 2010-2020.
Cùng với đó, Vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong
gia đình” và các nhiệm vụ mới được Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ giao. Đồng thời triển khai nghiên cứu, Xây dựng
các văn bản, Đề án về công tác gia đình trong giai đoạn mới;
Tiếp tục thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Về công tác tuyên truyền, Vụ sẽ chú trọng tuyên truyền
giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng
hợp thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL. Vận
hành trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo
lực gia đình. n

TÔI
CHỌN

SẢN PHẨM CHO VAY
MUA XE Ô TÔ

Chúc Mừng Năm Mới 2020
Tổng đài CSKH 24/7 (Miễn phí)

PGS. TS Bùi Hoài Sơn Viện trưởng Viện Văn hóa
Nghệ thuật Quốc gia
Việt Nam. Ảnh: Hà An

PGS. TS. BÙI HOÀI SƠN, VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ
NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM:

CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay, việc phát
triển ngành công nghiệp văn hóa đang trở thành một yêu cầu cấp
thiết. Trên thế giới đã có nhiều nước phát triển công nghiệp văn hóa ở
mức chuyên nghiệp. Ở nước ta, công nghiệp văn hóa là khái niệm mới
chỉ đặt ra trong một thập niên trở lại đây. Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước
đã xác định, công nghiệp văn hóa là nguồn lực để phát triển bền vững.
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rên thế giới, các ngành công
nghiệp văn hoá và sáng tạo
là một lĩnh vực phát triển
nhanh chóng, và là trọng
tâm được nhiều quốc gia
quan tâm, coi đó là lĩnh vực
đột phá trong phát triển đất
nước. Tốc độ trung bình của
ngành này trên thế giới cũng
thường gấp 1,5 lần so với
mức tăng trưởng bình quân
của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, khái niệm các ngành công
nghiệp văn hoá được biết nhiều từ năm 2014, khi chúng
ta ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 (Ban chấp hành
Trung ương Đảng khoá XI), trong đó có một nhiệm vụ về
phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đi đôi với việc
hoàn thiện thị trường văn hoá. Để cụ thể hoá Nghị quyết,
năm 2016, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển
các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030. Trên thực tế, ngành công nghiệp văn hoá
gồm 12 lĩnh vực như quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các
trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất
bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh
và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn hóa đều
đã phát triển rất năng động và nhanh chóng trong những
năm vừa qua.
Chúng ta thấy sự sôi động của các lĩnh vực này qua hàng
loạt các sự kiện được tổ chức, qua doanh thu và số lượng sản
phẩm và dịch vụ văn hoá - nghệ thuật. Như năm 2018, doanh
thu của ngành điện ảnh khoảng 3.500 tỷ đồng; du lịch Việt
Nam đón gần 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,9% so với
cùng kỳ năm 2017, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa;
tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỷ đồng…
So với các nước trên thế giới, trong đó có các nước trong
khu vực, chúng ta có chậm trễ hơn trong phát triển các ngành
công nghiệp văn hoá. Trong bối cảnh đó, sự phát triển các
ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đang phải đối mặt với
một số khó khăn như nhận thức của các cấp, các ngành về vị
trí, vai trò của công nghiệp văn hoá đối với phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương và đất nước chưa đầy đủ. Vì vậy,
chúng ta chưa có những giải pháp cụ thể để phát triển các
ngành công nghiệp văn hoá; mô hình quản lý và đầu tư chưa
phù hợp, chưa có các cơ chế thích hợp cho sự phát triển công

ẤN TƯỢNG
nghiệp văn hóa; thiếu hụt các kỹ năng quản trị doanh nghiệp
cùng với sự bất cập về giáo dục sáng tạo; cũng như thiếu kết
nối mạng lưới, và thiếu các tổ hợp, không gian sáng tạo tạo
điều kiện hình thành nên hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng tạo
cho toàn xã hội…
Tuy vậy, dù chậm và gặp nhiều khó khăn hơn một số
nước trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
nhưng chúng ta cũng có nhiều tiềm năng to lớn trong việc
phát triển các ngành công nghiệp này. Nền văn hóa phong
phú, độc đáo của 54 dân tộc được hình thành qua hàng ngàn
năm lịch sử với sự hiện diện của nhiều di sản văn hóa, cả
vật thể và phi vật thể, cộng với những ưu đãi về vẻ đẹp thiên
nhiên đặc biệt có thể trở thành những chất liệu quan trọng
cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Bên
cạnh đó, với qui mô dân số trẻ, nhanh nhạy trong hội nhập
quốc tế, kinh tế đang trên đà phát triển sẽ là những động lực
cho sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
trong thời gian sắp tới.
Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá ở Việt Nam cần
phải xem là một công việc lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết
tâm cao đối với một lĩnh vực quan trọng trong sự phát triển
đất nước. Trên thực tế, Chính phủ đã ban hành Chiến lược
phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030. Việc thực hiện tốt Chiến lược
này sẽ là giải pháp tổng thể quan trọng cho sự phát triển các
ngành công nghiệp văn hoá.
Ở đây, mục tiêu chung của chúng ta là nhằm phát triển
các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trở thành những
ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển rõ rệt về chất
và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải
quyết việc làm thông qua việc sản xuất ngày càng nhiều sản
phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu
cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân
trong nước và xuất khẩu; góp phần quảng bá hình ảnh đất
nước, con người Việt Nam; xác lập được các thương hiệu
sản phẩm, dịch vụ văn hóa; ưu tiên phát triển các ngành có
nhiều lợi thế, tiềm năng của Việt Nam.
Để làm được điều đó, chúng ta cần đẩy mạnh truyền
thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các
ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của các
ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư
cho văn hóa như là một phần chiến lược kinh doanh và thể
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cảm thụ các sản phẩm, dịch
vụ văn hóa, đẩy mạnh xuất
khẩu sản phẩm, dịch vụ văn
hóa, xây dựng và phát triển
thị trường sản phẩm dịch
vụ văn hóa của Việt Nam ở
nước ngoài, có chính sách
hỗ trợ các doanh nghiệp
trong quá trình tham gia và
phát triển thị trường quốc
tế nhằm xây dựng một số
thương hiệu cho các sản
phẩm, dịch vụ văn hoá nghệ thuật.
Kể từ khi triển khai
Chiến lược, chúng ta đã
thấy có những chuyển
biến tích cực trong nhận
thức và hành động của thể
của các cấp, các ngành và
toàn xã hội liên quan đến
phát triển các ngành công
Đông đảo khán giả đến thưởng thức những bộ phim trong khuôn khổ hoạt động của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI. Ảnh: Nam Nguyễn
nghiệp văn hoá. Sáng tạo yếu tố then chốt của công
nghiệp văn hoá - giờ được
hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Chúng ta cần xây
xem là động lực của sự phát triển xã hội. Các câu chuyện
dựng, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển
như quốc gia khởi nghiệp, các tuần lễ sáng tạo, khởi nghiệp,
các ngành công nghiệp văn hóa trong thời kỳ mới nhằm cải
những giải thưởng quốc gia về sáng tạo và khởi nghiệp, hay
thiện điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nâng
việc gần đây Hà Nội được UNESCO vinh danh là một trong
cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền
những thành phố trong mạng lưới thành phố sáng tạo của tổ
liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; các
chức này cho thấy những tiềm năng đã biến thành sự thực,
chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, khuyến khích sáng tạo
trở thành tài sản thật sự của đất nước. Những tín hiệu vui
đối với văn nghệ sỹ, các doanh nghiệp khởi nghiệp.
mừng đó cho chúng ta thấy cơ sở hiện thực mà Chiến lược
Đồng thời, chúng ta cần phát triển nguồn nhân lực bằng
đặt ra là đến năm 2030 doanh thu của các ngành công nghiệp
cách đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nhằm nâng cao
văn hóa đóng góp 7% GDP và tiếp tục tạo thêm nhiều việc
năng lực và cải thiện kỹ năng quản lý, kỹ năng kinh doanh
làm cho xã hội; các ngành công nghiệp văn hóa phát triển
trong các ngành công nghiệp văn hóa, tăng cường liên kết,
một cách bền vững, đa dạng, đồng bộ và hiện đại, được ứng
hợp tác để các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu
dụng công nghệ tiên tiến; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có
tham gia có hiệu quả vào phát triển nguồn nhân lực nói riêng
thương hiệu uy tín trong khu vực và quốc tế, đạt tiêu chuẩn
cũng như phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nói
của các nước phát triển và tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị
chung. Phát triển thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ văn
sản phẩm, dịch vụ văn hóa toàn cầu. Đây là mong muốn của
hoá - nghệ thuật cũng là một giải pháp quan trọng thông qua
không chỉ những người làm việc trong ngành văn hoá, mà
phát triển công chúng, người tiêu dùng về năng lực hiểu biết,
còn là mong muốn chung của tất cả người dân trong cả nước!
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Bộ phim Song Lang nhận giải thưởng Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI

ĐIỆN ẢNH

ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU NGÀY
CÀNG CAO CỦA CÔNG CHÚNG
Điện ảnh Việt Nam đã và đang tạo ra nhiều tác phẩm phong phú về thể loại, đề tài; mặt
bằng chất lượng phim được nâng cao, dần đáp ứng được nhu cầu giải trí, nghệ thuật
ngày càng tăng của công chúng. Nhưng để hội nhập với thế giới, điện ảnh Việt còn cần
những bứt phá.
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ẤN TƯỢNG
PHIM VIỆT NGÀY CÀNG THU HÚT ĐƯỢC
KHÁN GIẢ ĐẾN RẠP

Ba năm trở lại đây, số lượng phim Việt Nam sản xuất và
phát hành trên thị trường chiếu rạp có xu hướng tăng, chiếm
khoảng 15% tổng số phim được phát hành tại rạp, mang về
hơn 23% tổng doanh thu phim chiếu tại rạp (doanh thu phim
Việt hơn 700 tỷ đồng trong tổng số hơn 3.000 tỷ đổng doanh
thu phim chiếu rạp).
Nhiều doanh nghiệp sản xuất phim có vốn đầu tư nước ngoài
được thành lập. Đầu tư nước ngoài tăng lên kéo theo sự gia tăng
của cơ hội việc làm cho người lao động, đồng thời cũng là động
lực thúc đẩy nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những
người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.
Sản xuất phim được tiếp cận với công nghệ làm phim
mới tạo nên những tác phẩm điện ảnh vừa có tính nghệ
thuật vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đội ngũ sáng tác
trẻ, đa dạng trong cách thể hiện giúp điện ảnh Việt Nam có
những màu sắc mới, nhiều phim thương mại doanh thu cao,
một số phim được đánh giá tốt về tay nghề, kỹ thuật, kỹ xảo.
Nhiều tác phẩm điện ảnh của thế hệ sáng tác mới đã có
những thành công được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc
tế. Những bộ phim Việt được đánh giá cao và đón nhận được
nhiều tình cảm của khán giả nước ngoài đều có nội dung
nhân văn, nghệ thuật thể hiện sáng tạo, chạm tới cảm xúc
của người xem.
Hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa dân tộc
Việt Nam được thể hiện với tinh thần tự hào, yêu thương đối
với quê hương, tạo nên một bức tranh về lịch sử xã hội Việt
Nam từ quá khứ tới hiện tại, vừa phát huy được tính đa dạng
văn hóa vừa bảo vệ, gìn giữ những đặc trưng văn hóa riêng
của dân tộc, quốc gia.
Trong bối cảnh nhà nước không đầu tư cho sản xuất phim
truyện điện ảnh, những bộ phim vẫn được tư nhân đầu tư
sản xuất cho thấy tín hiệu lạc quan từ sự phát triển của điện
ảnh Việt.
Nhìn lại con số, nếu năm 2015 có 40 phim (6 phim nhà
nước, 34 phim tư nhân); năm 2016 có 35 phim (không có phim
nhà nước, 35 phim tư nhân); năm 2017 có gần 40 phim (không
có phim nhà nước); thì năm 2018 đã có 41 phim (có một phim
của Ðiện ảnh Quân đội, còn lại là phim tư nhân).
Trong năm 2019, có 41 phim truyện điện ảnh được sản
xuất (tính đến 1/12/2019). Đây là con số không nhỏ trong bối
cảnh các hãng phim có yếu tố nhà nước hầu như không có
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kinh phí hỗ trợ sản xuất. Khán giả đã hình thành được thói
quen ra rạp thưởng thức phim Việt, nhờ vào chất lượng phim
đang ngày càng được nâng cao hơn.
Điều đáng mừng là phim Việt vẫn phát triển và ngày càng
thu hút được khán giả đến rạp. Ðiều đáng mừng hơn, dòng
phim hài nhảm, rẻ tiền, đầu tư sơ sài đã dần bị đào thải. Điện
ảnh thị trường của các nhà làm phim tư nhân đang chứng
minh những bộ phim ăn khách đều được làm bài bản, chất
lượng với tính chuyên nghiệp cao trên mọi phương diện, từ
cách kể chuyện đến xử lý hình ảnh, âm thanh, trang phục,
bối cảnh…
Nhưng, để điện ảnh Việt hội nhập được với điện ảnh thế
giới lại là câu chuyện dài.
CẦN MỘT NỀN ĐIỆN ẢNH MANG DẤU ẤN VĂN HÓA VIỆT

Nhiều gương mặt xinh đẹp, hiện đại, trẻ trung, hồn nhiên
của các cô gái Việt Nam trong những năm gần đây được khắc
họa khá thành công trong một số bộ phim của các đạo diễn
Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ, Phan Gia Nhật Linh... Các nhà
quay phim K’Linh, Lý Thái Dũng, Nguyễn Nam đã miêu tả bằng
ống kính sông suối, đồi núi, làng mạc, đô thị Việt Nam trong
những khuôn hình, những góc máy vừa kết hợp được sự hiện
đại với chất thơ, chất dung dị, mộc mạc của riêng Việt Nam.
Đặc biệt đáng kể tới là nỗ lực đầy tâm huyết và sự táo bạo thể
nghiệm của nữ đạo diễn Ngô Thanh Vân trong một loạt phim
để giúp người xem nhớ lại những giá trị văn hóa lâu đời của
nước ta như: “Tấm Cám-chuyện chưa kể”, “Cô Ba Sài Gòn”,
“Song Lang”, “Hai Phượng”.
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay,
điện ảnh Việt Nam cần phải xây dựng cho mình một “thương
hiệu” riêng và thương hiệu ấy trước hết phải gắn liền với bản
sắc văn hóa dân tộc. Sở dĩ nói như vậy, bởi điện ảnh là một
trong các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần biến văn hóa
trở thành bộ phận quan trọng của thương mại và cạnh tranh
quốc tế, giúp Việt Nam gia tăng sức mạnh trong xây dựng một
nền kinh tế sáng tạo, thịnh vượng, tự tin và độc đáo từ chính
tiềm năng vốn có.
Điện ảnh Việt Nam hiện nay đang thiếu hụt tác phẩm có
chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện những giá trị cốt lõi của
văn hóa dân tộc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng
này, trong đó phải kể đến vai trò của các nhà sản xuất. Nếu
như ở các nền điện ảnh mạnh trên thế giới, các nhà sản
xuất bao giờ cũng là những người không chỉ giỏi về kinh

ẤN TƯỢNG

Nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim đã đưa ra những ý kiến thiết thực đóng góp tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng phim Việt Nam
trong hội nhập quốc tế” tại LHP Việt Nam lần thứ XXI. Ảnh: Minh Khánh

doanh, mà còn am tường về chuyên môn nghệ thuật, thì ở
Việt Nam, không ít nhà sản xuất, phát hành chỉ chú ý đến
doanh thu, lợi nhuận, lấy kinh tế làm thước đo mọi giá trị
của tác phẩm.
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực điện ảnh (biên kịch, đạo
diễn, diễn viên…) có tài năng nổi trội, làm việc chuyên
nghiệp, khoa học, được đào tạo bài bản như điện ảnh
phương Tây và am hiểu văn hóa dân tộc còn khá hiếm. Điện
ảnh, giống như các loại hình nghệ thuật khác, là tấm gương
phản ánh cuộc sống. Một tác phẩm điện ảnh chỉ có sức sống
lâu bền khi chứa đựng trong nó giá trị nghệ thuật, giá trị
nhân văn sâu sắc. Một nền điện ảnh dân tộc chỉ có chỗ đứng
trong nền điện ảnh thế giới khi nó không chỉ chứa đựng tính
quốc tế vốn có của điện ảnh, mà còn phải chứa đựng những
giá trị cốt lõi thuộc về bản sắc văn hóa để làm nên thương
hiệu điện ảnh của quốc gia dân tộc.
NSND Trà Giang cho rằng, điện ảnh Việt Nam phải mang
được màu sắc văn hóa Việt Nam, tâm hồn người Việt Nam,
tính nhân văn Việt Nam vào trong các bộ phim nhiều hơn, thì
mới có thể giới thiệu ra nước ngoài. “Thông qua các bộ phim
đó, người ta mới hiểu được đời sống của người Việt Nam
như thế nào, tâm hồn người Việt Nam như thế nào, dân tộc

Việt Nam đã trải qua như thế nào để có Việt Nam ngày hôm
nay. Đó là những yếu tố sống trong mọi thời đại. Anh có thể
làm phim bây giờ nhưng 10, 20 năm hay lâu năm hơn nữa,
người ta xem những bộ phim đó vẫn cảm nhận được”- NSND
Trà Giang chia sẻ.
Điện ảnh Việt Nam muốn hội nhập quốc tế một cách
nghiêm túc, để tiếp tục tạo được dấu ấn trong lòng công
chúng thế giới như họ đã từng biết đến qua các bộ phim “Bao
giờ cho đến tháng 10”; “Cánh đồng hoang”; “Nổi gió”... thì
chỉ một con đường duy nhất làm phim về vẻ đẹp văn hóa và
con người Việt Nam. Đúng như nhà phê bình Đoàn Tuấn cho
rằng: “Trong thời đại toàn cầu hóa, xu hướng chung là xóa
nhoà ranh giới, từ đó dễ xóa nhòa bản sắc. Vì vậy, bản sắc
của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia càng cần thiết để khẳng định
mình và đóng góp vào bức tranh sinh động và giàu có về văn
hóa của các dân tộc. Phát triển nền điện ảnh Việt Nam không
thể không tách khỏi bản sắc văn hóa dân tộc ẩn chứa những
giá trị cốt lõi để tạo nên “thương hiệu Việt”. Và chỉ khi có
được “thương hiệu Việt”, điện ảnh nước ta mới trở thành
“sức mạnh mềm”của quốc gia dân tộc và nâng cao tính cạnh
tranh trên thị trường công nghiệp điện ảnh”.
HỒNG HÀ
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Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ văn hóa dân tộc. Ảnh: Minh Khánh

ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC LUÔN
NÊU CAO TINH THẦN, Ý THỨC
GÌN GIỮ, BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ
VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG
MINH HUYỀN (Thực hiện)

Công tác văn hóa dân tộc trong những năm qua luôn được quan tâm và đạt được những
kết quả quan trọng. Nhìn lại việc thực hiện triển khai công tác trong thời gian qua cũng
như năm 2019, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Hải Nhung – Vụ
trưởng Vụ Văn hóa dân tộc – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).
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ẤN TƯỢNG
+ Với cương vị là Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân
tộc Bộ VHTTDL, xin bà cho biết một vài điểm nổi
bật về việc thực hiện triển khai công tác văn hóa
dân tộc trong năm 2019?
- Vụ trưởng Nguyễn Thị Hải Nhung: Thực
hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành
Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước”, những năm qua, Bộ VHTTDL
đã phối hợp, chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, đặc
biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đồng
bào các dân tộc - chủ thể văn hóa. Qua đó đồng bào
các dân tộc luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm và
ý thức gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền
thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc về bản sắc văn
hóa của dân tộc mình; góp phần quan trọng ổn định,
cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào vùng dân
tộc thiểu số, trật tự, an toàn xã hội được ổn định; an ninh,
quốc phòng được giữ vững.
Trong năm 2019, công tác văn hóa vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng,
kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo chung của
Đảng, Nhà nước. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc
thiểu số được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đồng
bào các dân tộc phấn khởi tin tưởng vào đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động
tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, lễ hội, kiểm kê, truyền dạy
di sản văn hóa lành mạnh, thuận lợi cho văn hóa các dân tộc
phát triển, xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển của đất nước.
Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các Ngày hội giao lưu
văn hoá, tiếp tục công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy tinh
hoa văn hoá của các dân tộc thiểu số. Công tác truyền dạy văn
hóa, điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn
hóa, văn học nghệ thuật, phục dựng các lễ hội truyền thống
tiêu biểu các dân tộc thiểu số cũng được Bộ VHTTDL quan
tâm, góp phần bảo tồn, phát huy, tôn vinh các giá trị văn hoá
của cộng đồng 54 dân tộc, không ngừng củng cố khối đại đoàn
kết giữa các dân tộc trong cả nước.
+ Mặc dù đạt đã những kết quả nhất định, nhưng công
tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân

“Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông bắc lần thứ X”
tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Khánh

tộc thiểu số vẫn còn một số hạn chế, theo Vụ trưởng thì
nguyên nhân do đâu?
- Vụ trưởng Nguyễn Thị Hải Nhung: Thực tế cho thấy
công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số
còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do đời sống
vật chất, tinh thần của người dân trong còn khó khăn, sự xâm
nhập của nền văn hóa từ bên ngoài ảnh hưởng tới đời sống
văn hóa, tinh thần của người dân. Việc đầu tư cho công tác
bảo tồn các di sản văn hóa còn có hạn chế nhất định, chưa
thúc đẩy được các hoạt động sưu tầm, khai thác.
Việc tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng tham
gia giữ gìn văn hóa dân tộc chưa được tiến hành thường
xuyên, sâu rộng. Đội ngũ cán bộ quản lý và làm công tác văn
hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu, nhất là đội ngũ
cán bộ trẻ có năng lực là người dân tộc, các nghệ nhân lâu đời
ngày càng giảm dần, số còn lại rất ít…
+ Được biết trong năm 2019, Bộ VHTTDL đã phê duyệt
Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân
tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, xin bà cho
biết mục tiêu Đề án muốn hướng tới là gì?
- Vụ trưởng Nguyễn Thị Hải Nhung: Có thể nói, bảo
tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu
số luôn là vấn đề mà những người làm công tác văn hóa,

SỐ ĐẶC BIỆT NĂM 2019

BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ

73

ẤN TƯỢNG

“Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông bắc lần thứ X” tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Khánh

các nhà nghiên cứu, đội ngũ các nghệ nhân trăn trở. Bởi
trang phục không chỉ đơn thuần là chuyện “mặc” mà còn là
nét đẹp biểu trưng của đời sống văn hóa, tín ngưỡng, cũng
như tiến trình giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa cộng đồng
54 dân tộc anh em.
Thông qua Đề án sẽ đáp ứng được mục tiêu “di sản văn
hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” cho sự phát triển bền
vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đồng thời, nâng
cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền
thống các dân tộc, từng bước đưa trang phục truyền thống
gần gũi trở lại trong cuộc sống.
Từ nay đến năm 2030, Đề án sẽ được thực hiện qua
nhiều giai đoạn, với mục tiêu phấn đấu hoàn tất việc kiểm
kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục
truyền thống của các dân tộc thiểu số. Lập hồ sơ di sản văn
hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật
thêu hoa văn, trang trí hoa văn liên quan đến trang phục
truyền thống các dân tộc thiểu số được đưa vào Danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khôi phục trang phục
truyền thống của các dân tộc đã mai một…
+ Để thực hiện công tác dân tộc đạt hiệu quả hơn,
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ được triển khai
như thế nào thưa bà?
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- Vụ trưởng Nguyễn Thị Hải Nhung: Trước hết, phải bám
sát sự lãnh đạo của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ,
sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của
Lãnh đạo Bộ về công tác dân tộc nói chung, về lĩnh vực văn hóa
dân tộc nói riêng; cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết, các Đề án, Dự
án đã được ban hành thành những chính sách, chương trình
hành động cụ thể thiết thực.
Tiếp đến, tăng cường phối hợp với các cấp ngành, địa
phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các vấn đề
liên quan đến lĩnh vực văn hóa dân tộc; Làm tốt công tác bảo
tồn phát huy, phát triển các di sản văn hóa của đồng bào các
dân tộc (văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể). Đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục
chính sách, pháp luật nói chung, công tác bảo tồn, giữ gìn và
phát huy bản sắc văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc
thiểu số nói riêng.
Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra,
khảo sát thực tế, nắm rõ hoạt động văn hóa tại cơ sở trong
việc thực hiện công tác văn hóa dân tộc; Nắm bắt tình hình
vùng dân tộc miền núi về diễn biến tâm tư tình cảm, nguyện
vọng của đồng bào các dân tộc, kịp thời có những chủ trương,
chính sách cụ thể, hợp lý nhằm giải quyết có hiệu quả việc xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
thiết thực và hiệu quả. n

ẤN TƯỢNG

Lễ hội Đền Hùng năm 2019 tổ chức tại Phú Thọ. Ảnh: Nam Nguyễn

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI
TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƯỚC ĐÃ CÓ SỰ
CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC ĐI VÀO NỀ NẾP
Năm 2019, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến
tích cực, đi vào nề nếp. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu
quả với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi đã đáp ứng
được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.
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Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), năm
2019, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước
đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp. Các hoạt động
lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với
nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian
sôi nổi đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh
thần của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp
của lễ hội.
Tiêu biểu như: Tại lễ hội làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc
Ninh), lễ rước pháo được tổ chức trang nghiêm, các hoạt
động văn hóa thể thao như hát Quan họ, hát Tuồng và các trò
chơi dân gian thu hút được đông đảo nhân dân và du khách;
Hội xuân Chùa Keo (Vũ Thư, Thái Bình) đảm bảo an toàn
cho du khách đến tham quan, dâng hương lễ Phật, đặc biệt
là phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phân
luồng, giải tỏa chống ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình
trạng nâng giá, ép giá dịch vụ; lễ hội Gò Đống Đa (Hà Nội)
và kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đã tổ
chức nhiều hoạt động như tuyên truyền về chiến thắng Ngọc
Hồi- Đống Đa, thân thế và sự nghiệp của Hoàng đế Quang
Trung - Nguyễn Huệ, giới thiệu về di tích lịch sử Gò Đống
Đa, triển lãm thời kỳ Tây Sơn; lễ hội Chùa Hương (Mỹ Đức,
Hà Nội) đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham gia lễ hội;
lễ hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) đã kiểm soát tốt việc phát giò
hoa tre, trầu cau cho nhân dân và du khách thập phương lấy
may đầu năm, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy; lễ hội
Lồng Tồng (lễ hội xuống đồng Bắc Quang, Hà Giang) với các
hoạt động lễ cày tịch điền, hội thi cấy lúa, thi đi cà kheo… Các
lễ hội này đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phát triển kinh
tế nông lâm nghiệp có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế
hệ trẻ góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc của địa phương;
Với lễ hội Đền Trần (Nam Định) không còn tình trạng
chen lấn, xô đẩy tranh cướp ấn, cướp lộc hoặc tung tiền vào
các nơi thờ tự, triển khai phương án bố trí khoa học các vòng
kiểm soát an ninh; lắp camera giám sát, cũng như đẩy mạnh
công tác tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, loa đài để
chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm của người dân và du
khách. Các lễ hội lớn năm 2019 đã tạo được ấn tượng tốt đẹp
đối với nhân dân và du khách thập phương.
Các lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng diễn ra
sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng, với nhiều hoạt
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động phong phú như: trưng bày, giới thiệu các giá trị văn hóa
truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực; tổ chức các
hoạt động văn hóa, môn thể thao truyền thống (đánh quay,
đánh yến, ném còn, đẩy gậy, kéo co, đua thuyền, hát bài chòi,
hát bội…)… góp phần giới thiệu, quảng bá, giáo dục đạo lý
uống ước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo sự
gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Đối với một số lễ hội còn để xảy ra các hiện tượng chen lấn,
xô đẩy, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh
trong lễ hội năm 2018, Bộ VHTTDL chỉ đạo cơ quan chuyên
môn chủ động làm việc với cơ quan quản lý ịa phương, chính
quyền các cấp để tìm giải pháp nhằm thay đổi hình thức tổ
chức và có những chỉ đạo kịp thời để điều chỉnh, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc đảm bảo các lễ hội diễn ra an toàn, an ninh
trật tự, phần lễ được tổ chức linh thiêng, truyền thống, văn
minh, lành mạnh.
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định:
"Năm 2019 đánh dấu năm đầu tiên Nghị định 110/2018/NĐCP về quản lý và tổ chức lễ hội có hiệu lực. Nghị định quy định
rất rõ về chức năng, nhiệm vụ của các địa phương trong quản
lý, tổ chức lễ hội. Điều này góp phần nâng cao vai trò, trách
nhiệm của các cơ quan quản lý địa phương, không đùn đẩy,
né tránh. Có phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị
tham gia, tăng cường phối hợp liên ngành để thực hiện tốt
công tác tổ chức, quản lý lễ hội”.
Bài học kinh nghiệm từ mùa lễ hội 2019 được các địa
phương thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội nêu ra,
đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát
hiện, chấn chỉnh sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý lễ
hội và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân
tham gia lễ hội.
Theo Sở VHTTDL Hải Dương, việc phổ biến, quán triệt nội
dung của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP; ban hành các văn bản
chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện, hướng dẫn, tuyên truyền
phổ biến Nghị định đảm bảo hiệu quả được địa phương đẩy
mạnh. “Việc thẩm định nội dung tổ chức lễ hội phải đảm bảo
đúng quy định về tổ chức lễ hội; không chấp thuận tổ chức lễ hội
thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống
yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; thực hiện nếp
sống văn minh trong lễ hội; bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến

Lễ hội Làng Triều Khúc Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn

hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay
thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và
phát triển; Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của
người tham gia lễ hội; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức
lễ hội; trách nhiệm của Ban tổ chức lễ hội”- đại diện Sở VHTTDL
tỉnh Hải Dương cho biết.
Đối với Lễ hội Đền Trần (Nam Định), trong năm 2019,
hiện tượng người dân đi theo đoàn rước kiệu ném tiền vào
kiệu Ấn đã giảm rất nhiều so với các năm trước. Theo BQL
Khu di tích Đền Trần - Chùa Tháp, điều này có được một
phần lớn do địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
“Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình
thức: như trên Pano, băng rôn - khẩu hiệu, hệ thống cờ
hội…; đồng thời thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống
loa phát thanh của Ban quản lý với nội dung và thời lượng
phù hợp. Đặc biệt thông qua việc tổ chức họp báo với các cơ
quan báo chí, phóng viên của các báo, đài đã giúp cho BTC

tuyên truyền có hiệu quả về Lễ hội, góp phần quan trọng
cho Lễ hội thành công”- đại diện BQL Khu di tích Đền Trần
- Chùa Tháp chia sẻ.
Đại diện ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn
(chùa Hương) cũng cho biết: “Do làm tốt vai trò quản lý Nhà
nước trên tất cả mọi lĩnh vực tuyên truyền giáo dục, biết phát
huy công tác xã hội hóa, nêu cao vai trò cộng đồng trong việc
giữ gìn, tôn tạo và xử lý các vi phạm tại khu Di tích thắng cảnh.
Nhận thức của nhân dân địa phương tham gia phục vụ Lễ hội,
du khách trẩy hội về thực hiện nếp sống văn hóa đã có chuyển
biến tích cực trong cả ý thức và hành động”.
Rõ ràng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò
quản lý của các cơ quan hữu quan là những biện pháp hiệu
quả hướng tới mùa lễ hội 2020 thực sự đảm bảo an toàn vui
tươi, tạo không khí phấn khởi, nâng cao mức hưởng thụ văn
hóa, không gian thực hành tín ngưỡng của nhân dân.
THẢO NGUYÊN
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Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh. Ảnh: Minh Khánh

PHẢI ĐỔI MỚI HÌNH THỨC,
PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
ĐỂ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CÓ CHIỀU SÂU, HIỆU QUẢ
“Để hoạt động công đoàn có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, biện pháp quan
trọng nhất là phải đổi mới hình thức, phương thức hoạt động”- đó là chia sẻ
của Chủ tịch Công đoàn (CTCĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL)
Nguyễn Tuấn Linh.
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+ Xin ông cho biết đánh giá về hoạt động của Công
đoàn Bộ VHTTDL trong năm 2019 vừa qua?

viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức
công đoàn trong tình hình hiện nay.

- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Được sự quan tâm chỉ đạo
thường xuyên, toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ,
Đảng uỷ Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức
Việt Nam, Công đoàn Bộ VHTTDL đã có một năm hoạt động
hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn trong đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động.
Trong quá trình hoạt động, mục tiêu quan trọng nhất mà
Công đoàn Bộ đặt ra là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của
Công đoàn trong tình hình mới hiện nay, phải động viên công
chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính
trị của toàn ngành, đặc biệt là ở các cơ quan, đơn vị cơ sở.
Qua các năm triển khai, Công đoàn Bộ đã đạt được nhiều
thành tích, nhưng quan trọng nhất phải kể đến sự chuyển
hướng tích cực trong phương thức hoạt động của Chủ tịch
Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn ở từng cơ sở.
Với phương châm hành động năm 2019 là “Kỷ cương,
liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Công
đoàn Bộ đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ tới các tổ chức
công đoàn để vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần
trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính
trị và công tác chuyên môn.
Công đoàn Bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán
triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng; tổ chức phát
động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực
hiện cuộc vận động: Xây dựng người cán bộ, công chức, viên
chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thi
đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh, với
chủ đề trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2019 là “Đoàn kết,
sáng tạo và hiệu quả”. Hoạt động Công đoàn Bộ thời gian qua
đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám
sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ năm 2019;
qua đó nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai hoạt động,
hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên; đặc biệt đã phát động
các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức cho đoàn viên
công đoàn thi đua lao động sáng tạo. Nhiều hoạt động ở cơ sở
đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn

+ Hoạt động Công đoàn trong năm qua rất sôi nổi, vậy
đâu là nét nổi bật nhất của phong trào công đoàn trong
năm 2019 thưa ông?
- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Trong năm 2019, điểm nhấn
của phong trào là Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công
đoàn Bộ lần thứ VIII với chủ đề “Sáng mãi niềm tin”. Đây là
hoạt động nhằm duy trì và phát triển phong trào văn nghệ
quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tạo không
khí phấn khởi, thi đua trong lao động, sản xuất và công tác,
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan,
đơn vị và toàn Ngành.
Tuy đây là liên hoan nghệ thuật không chuyên nhưng đã
để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Về chất
lượng nghệ thuật, so với các cuộc liên hoan trước đây, liên
hoan lần này đã được nâng lên một bậc và đồng đều hơn.
Thông qua Liên hoan phát hiện và biểu dương những hạt
nhân có năng khiếu, làm nòng cốt cho phong trào văn hóa,
văn nghệ tại đơn vị; tăng cường sự giao lưu văn hóa và hoạt
động công đoàn giữa các đơn vị trong Ngành.
Ngoài ra, tại các đơn vị cơ sở cũng có rất nhiều hoạt động
thiết thực như: tổ chức giao lưu văn nghệ, các câu lạc bộ thể
thao…nhằm nâng cao tinh thần thần đoàn kết, đồng thời góp
phần nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần làm việc thoải mái, hăng
say cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
+ Nhằm xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, người
lao động trong Bộ VHTTDL ngày càng phát triển vững
mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, theo ông nhiệm
vụ đặt ra đối với Công đoàn Bộ là gì?
- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Để đáp ứng yêu cầu của thời
đại mới, ngoài trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức,
người cán bộ công đoàn phải có lòng nhiệt huyết, bản lĩnh,
dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, đồng thời phải biết tập
hợp, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động trong đơn vị mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong công việc. Công đoàn Bộ và công đoàn các đơn vị cơ sở
phải cùng phối hợp với Ban lãnh đạo đơn vị trong công tác
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chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
(hoặc Hội nghị người lao động) hàng năm
theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, Ban chấp hành cơ sở cần tiếp
tục thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa Ban
lãnh đạo đơn vị và các cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động; từng bước đẩy mạnh và
nâng cao chất lượng các phong trào, đổi mới
nội dung, hình thức hoạt động phù hợp để thu
hút đoàn viên tham gia.
+ Công đoàn Bộ sẽ thực hiện những giải
pháp gì để hoạt động công đoàn có chiều sâu,
thiết thực và hiệu quả hơn trong năm tới
thưa ông?
- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Để hoạt động
công đoàn có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả,
biện pháp quan trọng nhất là phải đổi mới
hình thức, phương thức thực hiện. Nếu chỉ
tuyên truyền mà không đi vào triển khai cụ thể
thì các hoạt động sẽ chỉ còn mang tính hình
thức, không để lại dấu ấn trong cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đổi
mới, quan trọng nhất là phải đề cao vai trò của
Công đoàn trong mỗi đơn vị thì mới khơi dậy
Một số tiết mục tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng Sáng mãi niềm tin. Ảnh: Đăng Huy
được tinh thần làm việc của người lao động.
quản lý hoạt động, tuyên truyền các chính sách tăng cường
Ngoài ra, trong thời gian tới, các công đoàn cơ sở phải
điều kiện làm việc, cải thiện chế độ, để cán bộ, công chức, viên
tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức
chức có thể phát huy tối đa được khả năng sáng tạo, năng
Công đoàn; chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính
lực, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của từng cá
đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công
nhân nói riêng và toàn đơn vị nói chung.
chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn
viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chú trọng công
+ Để hoạt động công đoàn được lan tỏa, ý nghĩa và
tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng
đạt kết quả cao, các công đoàn trực thuộc cần phải làm gì,
kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán
thưa ông?
bộ chủ chốt công đoàn các đơn vị. Tăng cường sinh hoạt Khối,
- CTCĐ Nguyễn Tuấn Linh: Công đoàn cơ sở cần triển
mở rộng giao lưu trao đổi nghiệp vụ công đoàn. Tiếp tục đẩy
khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn;
mạnh hướng hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt
chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm
động công đoàn cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt
lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên
cho công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, thiết thực.
chức, người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân
chủ tại cơ sở, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ
- Xin chân thành cảm ơn ông!
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Ngân hàng xanh
Vì một Việt Nam xanh
VIETCOMBANK CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG
MỘT MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
AN LÀNH, ẤM ÁP

3 XU THẾ CHÍNH
CỦA VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
THẾ GIỚI TRONG NĂM 2020
MINH ĐỨC

Công nghệ, môi trường và tinh thần công dân mới là những
xu hướng được đánh giá sẽ phát triển mạnh trong lĩnh vực
văn hóa - nghệ thuật những năm tới đây.
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nhà hảo tâm để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tuy nhiên,
giá trị của điều này không chỉ đơn giản là giúp tiết kiệm chi
phí trả cho nhân viên.
Tại Thư viện 10 ở Helsinki (Phần Lan), có tới 90% các
sự kiện diễn ra tại thư viện công đều được tổ chức bởi cộng
đồng; từ đó giúp xây dựng một không gian hợp tác mà người
dân muốn được chia sẻ và sử dụng.
Crowdsourcing là một hình thức giao công việc cho một
cộng đồng hoặc một nhóm người, thông qua một “lời kêu
gọi” để tất cả có thể cùng đóng góp thực hiện một công việc
đó. “Crowdsourcing” đang ngày càng được nhiều bảo tàng
trên thế giới sử dụng để hợp tác với cộng đồng các chuyên
gia trong việc phân loại và xử lý hồ sơ, dữ liệu… Một ví dụ cho
hình thức này là các cuộc gặp mặt do Bảo tàng Rijksmuesuem
(Hà Lan) tổ chức cho những người yêu chim và nghệ thuật.
Mọi người sẽ có cơ hội được thưởng thức một số tác phẩm
nghệ thuật nhất định và tìm kiếm các loại chim xuất hiện
trong đó. Các hoạt động tương tự cũng diễn ra ở Bảo tàng
Không gian và Vũ trụ Quốc gia Smithsonian (Washington
D.C., Mỹ).

Công nghệ thực tế ảo
được vận dụng tại Bảo
tàng Lịch sử Tự nhiên
Mỹ. Ảnh: Bảo tàng Lịch
sử Tự nhiên Mỹ

1. SỰ “LÊN NGÔI” CỦA CÔNG NGHỆ

Với sự phát triển của Cách mạng Công nghệ 4.0, công
nghệ được đánh giá sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thực
hiện các mục tiêu của văn hóa. Cùng Bản tin tham khảo Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quốc tế điểm qua một số xu thế chính
có sự tham gia của công nghệ trong các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật.
Từ làm việc “vì” cộng đồng tới làm việc “với” cộng đồng
Trong tình trạng ngân sách liên tục chịu áp lực, hầu hết
các tổ chức văn hóa nghệ thuật đều phải dựa vào các nhóm
cộng đồng, tình nguyện viên hoặc các nhóm nghiên cứu và

Tạo ra những trải nghiệm tương tác
Giờ đây, việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, cổ vật
và sách vở đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của
người xem. Các bảo tàng và phòng tranh đang tìm kiếm nhiều
cách khác nhau để khách tham quan có thể tương tác với các
hiện vật, thậm chí “động chạm” và cá nhân hóa chúng.
Triển lãm “7 billion others” (7 tỷ khác) của Bảo tàng Nghệ
thuật Nhiếp ảnh (California, Mỹ) đã sử dụng một chiếc camera
để tái tạo lại khuôn mặt của người xem trên một màn hình,
từ đó tạo ra một bước tường mosaic (là hình thức nghệ thuật
trang trí - tạo ra hình ảnh từ tập hợp những mảnh nhỏ của
vật liệu tạo thành một bức tranh lớn) từ hàng nghìn người họ
đã phỏng vấn khắp nơi trên thế giới.
Những triển lãm như trên được đánh giá là “một thách
thức mang tính triết lý cho các bảo tàng và phòng tranh khi
họ đang chuyển đổi từ vai trò “giám tuyển” (giới thiệu các tác
phẩm tới công chúng) sang “nhà sáng tạo”. Tuy nhiên, “trải
nghiệm”, “tương tác” hay “tham gia” không chỉ là các cách
mới để giới thiệu nghệ thuật tới công chúng. Cách tiếp cận
đặt trọng tâm vào khán giả này sẽ giúp các thư viện, phòng
tranh và bảo tàng phát triển khán giả, đồng thời đem lại cho
chính khán giả của họ một cuộc sống văn hóa đa dạng và
phong phú hơn.
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Thực tế ảo trong văn hóa
Đề cập tới công nghệ, không có gì mang tính tương tác
nhiều hơn là thực tế ảo (VR). Nhờ vào VR, người xem có thể
thăm thú vườn treo Babylon, thành phố cổ Machu Picchu
(Peru) hay thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tại Bảo
tàng quốc gia London… ngay ở tại nhà mình. Công nghệ có
thể góp phần hạn chế lượng khí thải tiêu thụ từ máy bay
và bảo vệ các danh thắng vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề
vì tình trạng quá tải khách du lịch cũng như đem lại cơ hội
được khám phá văn hóa - nghệ thuật cho những người chưa
có đủ khả năng…
Thực tế ảo cũng cung cấp các cách mới và đa dạng hơn để
“kể chuyện” và giới thiệu các hiện vật hay kiến thức từ các bộ
sưu tập. Bảo tàng Quốc gia Phần Lan cho phép người xem cảm
nhận như họ đang “bước vào” bên trong bức tranh, trong khi
bảo tàng Tate Modern (London, Anh) đưa người xem tới thăm
studio của họa sỹ Modigliani tại Paris (Pháp).

Giống như Manchester, tất cả các thành phố đối tác trên
đều ghi nhận những ảnh hưởng của văn hoá – nghệ thuật tới
cuộc sống và sự thịnh vượng của thành phố. Cùng lúc, họ đều
đã và đang chịu ảnh hưởng của biến đối khí hậu. Mặc dù vậy,
sự thấu hiểu và mức độ nhận thức của người dân về vấn đề
biến đổi khí hậu lại khác nhau. Dẫu sao, tất cả các thành phố
đều đã công nhận vai trò mà văn hóa – nghệ thuật có thể đảm
nhận trong việc thúc đẩy người dân tham gia vào tiến trình
đối phó với biến đổi khí hậu, từ đó tạo cảm hứng và kêu gọi
hành động.

2. MỐI LIÊN HỆ GIỮA VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT VỚI CÁC
VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Lễ hội chính trị tại Lisbon
Tại Lison (Bồ Đào Nha), chính quyền đang sử dụng các
chương trình văn hóa để giải quyết các thách thức xã hội, như
sự thiếu quan tâm tới chính trị, tỷ lệ tham gia và lòng tin vào
các cơ quan nhà nước còn thấp… Kéo dài trong 2 ngày, Lễ hội
chính trị bao gồm các hoạt động tranh luận, hội thảo, chiếu
phim, trình diễn nghệ thuật, âm nhạc và cả chương trình cho
trẻ em. Các nhà tổ chức muốn cung cấp một “sân chơi”, ở
đó chính trị trở nên dễ tiếp cận hơn và thu hút sự chú ý của
những người thường ít tham gia. Bắt đầu từ năm 2017, lễ hội
được thiết kế để người dân có thể tham gia rộng rãi với các
hoạt động hoàn toàn miễn phí.

Những đóng góp của văn hóa - nghệ thuật trong việc giải
quyết các vấn đề phát triển bền vững đang ngày càng được
công nhận.
Manchester (Anh) là một trong những thành phố đã
chứng minh được những gì văn hoá – nghệ thuật có thể đem
lại khi cùng hợp tác với các hoạt động khí hậu, cũng như
những hỗ trợ của ngành cho chiến lược đối phó biến đổi khí
hậu của thành phố. Đội ngũ Nghệ thuật Bền vững Manchester
(MAST) là một mạng lưới gồm khoảng 30 tổ chức văn hoá –
nghệ thuật của thành phố. Họ hợp tác với nhau trong các hoạt
động khí hậu. Kể từ khi được thành lập vào năm 2011 tới nay,
MAST đã phát triển thành một mạng lưới được tài trợ và vận
hành bởi chính các thành viên, đồng thời tích cực đóng góp
vào các mục tiêu và chiến lược đối phó với biến đổi khí hậu
của thành phố.
Manchester cũng đang là thành phố dẫn đầu trong một
mạng lưới khác có tên gọi là “C-Change: Văn hóa – nghệ thuật
dẫn dắt hoạt động khí hậu ở các thành phố” - với sự tham
gia của các thành phố đối tác là Wroclaw (Ba Lan), Mantova
(Italy), Gelsenkirchen (Đan Mạch), Šibenik (Crotia) và Águeda
(Bồ Đào Nha). Họ đã hợp tác cùng nhau để xây dựng và học
tập từ kinh nghiệm của Manchester trong việc kết hợp văn
hóa với khí hậu.
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3. CHÍNH SÁCH VĂN HÓA THÚC ĐẨY TINH THẦN CÔNG
DÂN MỚI

Trên thế giới, văn hóa ngày càng đóng một vai trò quan
trọng trong việc cung cấp giải pháp cho các thách thức đô
thị đương đại. Một số sáng kiến sau đây cho thấy, văn hóa
đã và đang kiến tạo một tinh thần công dân mới tại nhiều
thành phố.

Kết nối văn hóa tại Dublin
Được thị trưởng Dublin (Ai-len) phát động vào năm 2016,
Culture Connects (Kết nối văn hóa) là một chiến lược văn hóa
mới chủ chốt của thành phố. Mỗi dự án trong chương trình
được xây dựng dựa trên các nội dung tư vấn với các nhóm
cộng đồng địa phương và ý tưởng của họ xung quanh việc
tham gia vào văn hóa. Mục tiêu của sáng kiến là giúp người
dân cảm nhận rõ hơn về quyền làm chủ của mình đối với các
nguồn lực văn hóa địa phương.
Dự án tiên phong của Culture Connects là Dự án Láng
giềng Quốc gia, trong đó kết nối các cư dân, nhóm cộng đồng,
nghệ sỹ và tám tổ chức văn hóa quốc gia lại - để cùng nhau
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Một hoạt động trong khuôn khổ chương trình Culture Connects tại Dublin, Ai-len. Ảnh: Dublin’s Culture Connects

sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật nguyên gốc phù hợp
với mối quan tâm của cộng đồng.

viên tọa lạc tại một số khu vực lạc hậu và khó khăn hơn trong
thành phố…

Văn hóa Công dân tại Bogota
Thông qua Văn hóa Công dân tại Bogota, Colombia, một
loạt các chính sách và chương tình đã được tiến hành với
mục đích phá bỏ hàng rào và gây dựng niềm tin giữa chính
quyền thành phố với người dân, đồng thời gia tăng vai trò
của người dân trong việc định hình “tính cách” của thành
phố. Một số sáng kiến đã tập trung vào dân chủ hóa các không
gian công cộng và hoạt động văn hóa của thành phố. Ví dụ
như, “Điện ảnh Bogota” trình chiếu các bộ phim tại các công

Chăm sóc đam mê tại Singapore
Thẻ Đam mê (PAssion Card) là một thẻ ghi nợ thành viên
do tổ chức có kết nối với chính phủ là Hiệp hội Nhân dân
(PA), phát hành. Sáng kiến PAssion Card được khởi xướng
vào năm 2018. Người dùng có thể chạm thẻ tích điểm tại máy
đọc dành riêng tại các sự kiện văn hóa – nghệ thuật do PA tổ
chức. Các điểm này sau đo được sử dụng trong nhiều dự án
cộng đồng khác nhau.
MINH ĐỨC
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THỂ THAO THẾ GIỚI NĂM 2020:

NHỮNG THÁCH THỨC
MỞ RA CƠ HỘI MỚI
Lĩnh vực thể thao ngày càng mang tính toàn cầu, chuyên nghiệp và cạnh tranh
nhiều hơn. Cùng với đó không ít thách thức đi kèm với cơ hội đang chờ đợi thể
thao thế giới trong năm 2020.

T

rong những năm gần đây, sự phát
triển nhanh chóng của công nghệ
truyền thông và nhiều thay đổi trong
hành vi tiêu dùng đã đem tới những
biến đổi lớn trong lĩnh vực thể thao.
Nhìn chung, thể thao đang có tốc độ
tăng trưởng cao và được dự đoán sẽ
đạt giá trị thị trường 169,4 tỷ USD khi
năm 2019 kết thúc (tăng 37% so với con gố 123,7 tỷ USD
năm 2012).
Nói về quy mô thị trường, Bắc Mỹ vẫn là thị trường lớn
nhất, EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) theo sát. Mặc
dù khu vực châu Á – Thái Bình Dương đứng thứ ba nhưng
khoảng cách với hai khu vực trước được dự đoán sẽ được thu
ngắn đáng kể trong thời gian tới.
Đánh giá về dòng doanh thu, tài trợ vẫn là nguồn lớn và
tăng nhanh nhất với giá trị 66 tỷ USD, sau đó là doanh thu từ
vé vào cửa và truyền thông (đều đạt mức 46,8 tỷ USD), tiếp
theo là sản phẩm lưu niệm (khoảng 20,8 tỷ USD) (nguồn:
phân tích của PwC).
Lĩnh vực thể thao cũng ngày càng mang tính toàn cầu,
chuyên nghiệp và cạnh tranh nhiều hơn. Cùng lúc, các hệ quả
thương mại trong tương lai đến từ những cơ hội mới đòi hỏi
các cơ quan quản lý và điều hành thể thao phải nỗ lực hơn
rất nhiều để có thể được thừa nhận và duy trì niềm tin. Đổi
lại, điều này sẽ giúp tạo ra quan hệ hợp tác tốt đẹp với các cơ
quan công quyền, và giúp bảo vệ các quyền đúng đắn của các
cơ quan điều hành thể thao.
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Cùng điểm lại một số thách thức mà thể thao thế giới phải
đối mặt trong năm 2020.
THU HÚT NGƯỜI HÂM MỘ HIỆN ĐẠI

Một số môn thể thao đang gặp khó khăn trong việc tìm
kiếm các biện pháp sáng tạo nhằm thu hút và phát triển cộng
đồng khán giả.
Bằng cách kết hợp giữa tăng cường giới thiệu với các khán
giả xem trực tiếp và tích hợp dữ liệu tốt hơn trong các sản phẩm
phát sóng, nhiều môn thể thao vốn “khó hiểu” với các khán giả
mới, cũng đã dần tăng cường được vị thế của mình.
Trong kỷ nguyên mà nội dung đang trở nên quá tải trong
khi liên tục xuất hiện các hình thức giải trí miễn phí thì việc
người dùng sẵn sàng bỏ tiền trả cho nội dung ngày càng bị
giảm sút. Vì vậy, các môn thể thao phải tìm cách sáng tạo, từ
đó đảm bảo chiến lược nội dung của mình đáp ứng nhu cầu
của khán giả trên mọi nền tảng và ở mọi lứa tuổi.
Để làm được điều này, cần có một sự cân bằng phù hợp
giữa truyền thống (lịch sử) và sự cải tiến, bao gồm cơ cấu thi
đấu (VD: Cup quần vợt Davis), hình thức thi đấu (VD: thể
thức thi đấu bóng rổ 3x3 của FIBA) và những thay đổi trong
hệ thống tính điểm nhằm tạo ra các khoảnh khắc phấn khích
hơn (VD: môn bóng bàn). Tuy nhiên, các môn thể thao khác
nhau đã thể hiện các mức độ khác nhau trong việc sẵn sàng
cải tổ các quy định và cơ cấu truyền thống.
Nhìn chung, trong những năm tới, “người thắng cuộc” sẽ
là những người biết sáng tạo và đổi mới các thể thức thi đấu,
tận dụng thành công phong cách thu hút của các vận động

QUỐC TẾ
viên (VĐV), đảm bảo các trải nghiệm truyền thông
phong phú và cung cấp cho khán giả các cơ hội
tương tác thông qua mạng xã hội.
TRUYỀN THÔNG SỐ LÊN NGÔI

“Phát sóng trực tiếp” truyền thống hay số hóa,
sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược
thương mại của hầu hết các môn thể thao trong
những năm tới, đặc biệt là ở các thị trường mới và
mới nổi. Tuy nhiên, cách khán giả tiêu thụ và trải
nghiệm thể thao đang có những thay đổi lớn. Mặc
dù tỷ lệ người xem truyền thống đang giảm mạnh,
đặc biệt ở châu Âu và Bắc Mỹ, nó không có nghĩa
là khán giả đang quay lưng với thể thao. Ngược
lại, họ chỉ đang theo dõi thể thao dưới những hình
thức và nền tảng khác, trong đó gần như chắc chắn
sử dụng nhiều hơn các kênh OTT (ứng dụng hình ảnh và âm
thanh được cung cấp thông qua Internet), kỹ thuật số và mạng
xã hội. Năm 2018, gần 765 triệu người sử dụng OTT ít nhất
một lần trong tháng và thị trường này được ước tính có giá trị
lên tới 45,4 tỷ USD.
Với 7 tỷ người trên toàn cầu dự đoán sẽ tiếp cận internet
tốc độ cao tới năm 2020, đây là cơ hội để những nhà hoạch
định chính sách, quản lý thể thao… tận dụng để quảng bá và
kiếm lợi nhuận từ thể thao. Ngoài ra, họ còn có thể thu thập
các dữ liệu giá trị thông qua tương tác trực tiếp với khán giả.
Mối quan hệ trực tiếp và vững mạnh giữa cộng đồng khán giả
với môn thể thao cũng sẽ góp phần thu hút sự quan tâm của
các thương hiệu, nhà tài trợ và các thực thể thương mại khác.
SỰ THAY ĐỔI CỦA TÀI TRỢ THỂ THAO

Các hình thức tài trợ thể thao được đánh giá là cũng đang
và sẽ có nhiều biến đổi sâu sắc. Hầu hết các nhà tài trợ không
còn thỏa mãn với việc cung cấp tài chính chỉ để đổi lại sự hiện
diện thương hiêu hay logo trên đồng phục VĐV. Giờ đây họ
muốn hướng tới khán giả tại các phân khúc nhất định. Điều
này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà tài trợ và bên nhận tài
trợ, cùng khả năng phân tích hiệu quả nhằm hiểu được những
gì mà người tiêu dùng sẽ thấy ấn tượng.
Vai trò của nội dung là rất quan trọng, trong đó cá nhân hóa
mang tính chủ đạo. Các xu thế đáng lưu ý bao gồm quảng cáo
thực cũng như thực tế ảo (VR và AR), gia tăng mục tiêu khách
hàng và mở rộng trải nghiệm của người xem…

Thể thức thi đấu bóng rổ 3x3 cũng được áp dụng tại SEA Games 2019
vừa diễn ra hồi tháng 11 tại Philippines- Ảnh: Reuters

E-SPORT CHIẾM ƯU THẾ GIỮA CÁC TRANH CÃI

Trong 40 môn thể thao bắt buộc tại Thế Vân hội châu
Á 2018, gây chú ý nhất chính là thể thao điện tử (e-sport).
E-sport đang ngày càng trở thành một ngành công nghiệp
quan trọng. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi cộng đồng
game thủ cũng như tỷ lệ sử dụng mạng xã hội và livestream
(truyền hình trực tiếp trên Internet) – tăng 15% mỗi năm và
dự kiến đạt 165 triệu người/tháng vào năm 2020. Newzoo dự
đoán, giá trị của nền kinh tế e-sport từ 905,6 triệu USD năm
2018 sẽ tăng 50% trong năm 2020.
Các môn thể thao truyền thống đang phải học hỏi rất nhiều
từ e-sport, đặc biệt trong việc thu hút khán giả trẻ. Một trong
những nguy cơ lớn nhất cho tất cả các môn thể thao là khán giả
của họ già đi trong khi không có nguồn khán giả mới. Theo một
thống kê gần đây, độ tuổi trung bình của các khán giả thể thao
(theo dõi qua tivi truyền thống) tại Mỹ tiếp tục gia tăng.
Khả năng e-sport trở thành môn thể thao thi đấu chính thức
của Olympics tiếp tục là một chủ đề nóng. Một trong những câu
hỏi gây tranh cãi là: e-sport cần được Olympics công nhận để có
thể tiếp cận khán giả đại chúng hay Olympics phải có e-sport mới
thu hút được nhiều khán giả trẻ hơn?
Một cuộc thăm dò ý kiến mới thực hiện đối với các nhà
lãnh đạo trong lĩnh vực thể thao chỉ ra, phần lớn (83,7%) cho
rằng e-sport chưa nên được cho vào chương trình thi đấu của
Olympics. Nguyên nhân của nhận định này đến từ những người
nghĩ e-sport nên phát triển một cách độc lập (29%), những
người không coi e-sport là một môn thể thao (28%) và những
người muốn thiết lập được một cơ quan quản lý chung cho
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e-sport trước khi nó xuất hiện tại Olympics
(26,7%).
SỰ CHỦ ĐỘNG CỦA CÁC VẬN
ĐỘNG VIÊN

Các vận động viên (VĐV) đang trở
nên độc lập và tự chủ, kể cả với tư
cách cá nhân hay theo nhóm. Hiện VĐV
tham gia vào các kỳ vận hội thế giới/
khu vực là theo các liên đoàn và hệ
thống quốc gia. Tuy nhiên, ngày càng
có nhiều VĐV tự có cơ chế quản lý riêng
và yêu cầu được tham gia vào các cuộc
tranh tài thể thao. Điều này dự đoán sẽ
tạo ra tác động sâu rộng. Về mặt chính
trị, các nhóm VĐV mới đang vận động
để có tiếng nói trọng lượng hơn trong
Nhật Bản đã sẵn sàng cho Thế vận hội mùa hè 2020 tại Tokyo - Ảnh: Reuters
các quy trình đưa ra quyết định có thể
ảnh hưởng tới họ. Tại Cơ quan Chống
Đầu năm 2017, Hiệp hội các liên đoàn quốc tế thế vận hội
Doping Quốc tế (WADA), nhiều VĐV, chủ yếu từ các nước
mùa hè (ASOIF) đã đưa ra bộ công cụ hỗ trợ và đánh giá điều
Tây Âu và Bắc Mỹ bày tỏ quan điểm về tình huống của Nga
hành cho các thành viên. Việc đánh giá được dựa trên bảng
và các VĐV nước này sau scandal doping tại Thế Vận hội
câu hỏi tự đánh giá chi tiết bao gồm 50 chỉ tiêu. Phần trả lời
Mùa đông Sochi 2014.
sau đó được chuyển tới một cơ quan chuyên gia độc lập để
Nhìn chung, các VĐV ngày càng bị thúc đẩy bởi các động
xem xét. Bộ công cụ cho thấy tầm quan trọng của sự điều
cơ mang tính thương mại. Trong kỷ nguyên mà VĐV dễ dàng
hành tốt đối với các liên đoàn thể thao quốc tế cũng như việc
tiếp cận trực tiếp với khán giả thông qua nhiều kênh khác
cần thiết phải liên tục đánh giá và cải thiện trong lĩnh vực này.
nhau, chỉ cần có được một lượng người xem nhất định, các
Cùng lúc, ngân sách công cũng đang ngày càng bị thu hẹp,
VĐV có thể bắt đầu thể hiện tầm ảnh hưởng của mình và ở
đặc biệt ở lĩnh vực thể thao trong khi các lợi ích thương mại
mức độ rộng hơn trước đây.
không ngừng xâm lấn vào các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của
Bên cạnh đó, khi mà giá trị thương mại của VĐV tăng
các liên đoàn thể thao.
cao, ảnh hưởng của họ cũng ngày càng lớn hơn. Trong một
Các cơ quan công quyền đã tìm cách điều tiết một số khía
số trường hợp, xu hướng này có thể tái định nghĩa hình mẫu
cạnh của lĩnh vực thể thao thông qua việc áp dụng các quy
kinh tế là nền tảng của việc thương mại hóa một số môn thể
định pháp lý quốc gia và khu vực thường được thiết kế để
thao.
giải quyết việc các vấn đề tuyển dụng hoặc luật thi đấu. VD
như đề xuất “6+5” bị từ chối của FIFA về việc mỗi câu lạc bộ
DẤU HỎI CHO VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
gần như phải cho ra sân ít nhất 6 cầu thủ đủ điều kiện chơi
Những cơ hội đến từ tăng trưởng thương mại ngày càng
cho đội tuyển quốc gia của đất nước có câu lạc bộ đó… Nhìn
lớn của thể thao đã dẫn tới nhiều câu hỏi, trong đó thách thức
chung, nếu các cơ quan quản lý thể thao không đáp ứng được
vai trò của các liên đoàn thể thao quốc tế và các cơ quan điều
các thách thức và không nhận được sự công nhận về vai trò
hành thể thao nói chung. Điều này đặc biệt đúng khi nhìn vào
của mình, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị can thiệp từ các
con số nhiều vụ tham nhũng ở tầng lớp cao và các scandal
cơ quan công quyền.
doping có dính dáng tới những cá nhân thuộc các cơ quan
MINH ĐỨC
điều hành thể thao.
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rên toàn thế giới, ngành du lịch
được dự báo sẽ đón một loạt những
xu hướng phát triển mới trong năm
2020 - điều đặt nền tảng cho sự phát
triển của ngành này trong thập kỉ tới.
QUAN TÂM HƠN TỚI NHỮNG TRẢI
NGHIỆM CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

Khi cuộc sống trở nên bận rộn hơn, việc đưa cả gia đình đi
du lịch ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều khách du lịch đang
khắc phục điều này bằng cách đi cùng với đại gia đình nhiều thế
hệ, theo liên minh khách sạn House of Daniel Thwaites.
Chris Hill, Giám đốc điều hành các khách sạn này, cho biết:
Trong cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi thấy rằng 15%
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người hiện đang đi nghỉ cùng cả gia đình nhiều thế hệ, với lý
do chính là dành một khoảng thời gian trong cuộc sống bận rộn
của họ cho những khoảnh khắc gắn kết gia đình một cách chất
lượng. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng lượng khách du lịch tìm
kiếm điểm lưu trú có thể ở cùng nhau cũng như các phòng gia
đình lớn và các phòng liên thông với nhau.
Thú cưng cũng đang trở thành một phần không thể thiếu,
một đối tượng để giải phóng căng thẳng trong cuộc sống của
các chủ nhân với đời sống xã hội nhiều áp lực. Theo đánh giá
của nền tảng đặt phòng Booking, 42% chủ sở hữu thú cưng
trên khắp thế giới sẽ chọn điểm đến kỳ nghỉ của họ dựa trên
việc họ có thể đưa thú cưng của mình đi theo hay không. Và
gần một nửa trong số họ sẽ trả nhiều tiền hơn để nghỉ ở một
nơi thân thiện với thú cưng.

QUỐC TẾ

XU HƯỚNG
PHÁT TRIỂN CÁC
LOẠI HÌNH DU LỊCH
THẾ GIỚI NĂM 2020
AN BÌNH

Vào buổi bình minh của thập kỷ mới,
ngành du lịch không chỉ đón một thế hệ
du khách mới (Thế hệ Z, từ 10 - 25 tuổi)
mà còn có sự thay đổi trong nhận thức
của đại chúng về biến đổi khí hậu và mỗi
cá nhân cần phải chịu trách nhiệm về
hành động của mình đối với môi trường.
Du lịch đi cùng với đại gia đình đang là xu thế mới. Ảnh minh họa, nguồn The Global

“Chúng tôi thấy các khách du lịch đưa ra yêu cầu bảo đảm
cho thú cưng của họ trước khi chọn nơi để đi, nơi để ở và các
hoạt động”, Booking cho biết.
Đồng thời, du khách cũng đang tìm kiếm những trải nghiệm
khác biệt. Từ việc tương tác nhiều hơn với người dân địa phương
và học một kỹ năng mới, du khách hiện chuyển sang việc đóng góp
được một cái gì đó cho nơi họ từng tới. Dịch vụ cho thuê phòng
Perfect Stays cho biết, du khách muốn đạt được nhiều điều hơn
một chuyến thăm đơn giản đến một điểm đến mới. Trên thực
tế, hơn 50% khách du lịch đánh giá cao trải nghiệm du lịch, điều
không chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn sẽ mang tới
những thay đổi tích cực gì đối với địa phương.
Hiện cũng ngày càng có nhiều người đi du lịch với rất ít
đồ đạc mang theo và tránh xa các thiết bị điện tử. Họ muốn

giải phóng cả về thể xác và tinh thần, kết nối bản thân với môi
trường xung quanh. Sự gia tăng của các khách sạn nằm ở bìa
rừng là bằng chứng cho thấy xu hướng này đang phát triển
nhanh như thế nào. Đang có nhiều du khách cũng muốn đặt
phòng tại những nơi có thiết kế nhẹ nhàng, tránh xa cuộc sống
hiện đại như Fuselage, Unyoking và Vipp Shelter.

GẦN GŨI CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, MÔI TRƯỜNG

Đỉnh núi thiêng Uluru năm 2019 đã được đưa vào diện
bảo vệ, cấm du khách leo núi. Hành động này đã thể hiện
sự tôn trọng với văn hóa và tín ngưỡng của người Anangu
bản địa Australia. Tầm quan trọng của việc hiểu rõ những
điều kiêng kị của người dân bản địa chưa bao giờ được
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chú ý nhiều như lúc này, công ty tour Travel Corporation
cho hay.
Bản thân công ty này sẽ khởi động một số chuyến đi vào
năm tới để truyền bá tới khách du lịch văn hóa và lịch sử của
người dân bản địa tại nhiều nước trên thế giới, bao gồm tour
du lịch Tasmania kéo dài bảy ngày, nơi diễn ra ở vùng đất thổ
dân linh thiêng.
Trong bối cảnh nguy cơ về một cuộc khủng hoảng khí hậu
đang ngày càng rõ nét, các du khách cũng ý thức được tác
động tiêu cực từ các chuyến đi của họ đối với môi trường và
muốn thay đổi điều đó. Họ quyên góp tiền cho các dự án năng
lượng tái tạo, sử dụng công cụ tìm kiếm du lịch thân thiện
với môi trường Ecosia Travel để đặt khách sạn (những nơi
sử dụng lợi nhuận để trồng cây) và chọn các thương hiệu cam
kết với sự phát triển bền vững như The Evolve Traveller và
Balance Holidays.
Nhận thức cao hơn về môi trường cũng là một nền tảng
phát triển các khách sạn phục vụ khách ăn chay. Theo tổ chức
chuyên về ăn chay Vegan Society, nếu cả thế giới không ăn
thịt vào năm 2050, con người sẽ cứu sống tám triệu người và
giảm 2/3 lượng khí nhà kính. Một cuộc khảo sát của Sainsbury
vào mùa hè năm 2019 cho thấy 25% người Anh sẽ trở thành
người ăn chay hoặc thực hiện ăn chay vào năm 2025. Trước
xu hướng này, khai trương vào tháng 6/2018, Saorsa 1875
đã trở thành khách sạn thuần chay đầu tiên của Vương quốc
Anh, với 11 phòng tại Perthshire.
Một điều đáng chú ý nữa là xu hướng du lịch cởi bỏ quần
áo (Nakations - du lịch cởi trần) phát triển mạnh trong năm
2020. Những du khách vốn quá bận rộn với công việc và
nhịp sống đô thị luôn muốn tìm lại sự thư giãn, gắn kết với
thiên nhiên theo cách đơn giản nhất. Những ngôi sao trên
Instagram như @naturistgirl, có hơn 78.000 người theo dõi,
đã có những bức hình mình trần tuyệt đẹp tại nhiều khung
cảnh thiên nhiên, tham gia các hoạt động như đi bộ, cắm trại,
chèo thuyền, du lịch trên biển, bơi lội tự do và yoga. Đây sẽ
là một nguồn cảm hứng cho nhiều người muốn trải nghiệm
xu hướng này.
Xuất phát từ nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta
Thunberg, khái niệm flygskam, được dịch là sự xấu hổ khi di
chuyển bằng máy bay, cũng sẽ khiến du khách suy nghĩ kỹ lưỡng
hơn về tần suất và nơi họ bay đến. Do đó, thập kỷ mới có thể sẽ
thấy nhiều người chuyển sang di chuyển bằng tàu hỏa thay vì máy
bay. Nhà điều hành tàu hỏa châu Âu TGV Lyria đang hi vọng vào

92

BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ

SỐ ĐẶC BIỆT NĂM 2019

xu hướng này, với mức tăng 30% về nhu cầu có các hành trình từ
Paris đến các điểm đến khác nhau ở Thụy Sĩ.

ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO DU LỊCH

Theo National Geographic, mạng xã hội Instagram, với
hơn 500 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và chia sẻ
trung bình 85 triệu ảnh mỗi ngày, có ảnh hưởng rất lớn đến
khách du lịch. 40% người dùng Instagram dưới 33 tuổi cho
rằng ‘Hiệu ứng Instagram’ là một trong những yếu tố hàng
đầu trong việc họ chọn điểm đến cho kỳ nghỉ. Đã có sự gia
tăng đáng kể lượt khách đối với các điểm đến được những
người dùng Instagram nổi tiếng “để mắt đến”.
Công nghệ vũ trụ cũng đang phát triển đến mức du lịch
không gian không còn là điều xa vời. Công ty vũ trụ Blue
Origin của người sáng lập Amazon, Jeff Bezos hy vọng sẽ triển
khai các chuyến bay thử nghiệm của phi thuyền New Shepard
lên không gian vào năm 2020 và đang chuẩn bị để đưa những
vị khách đầu tiên của mình du lịch vũ trụ. Space X của nhà
sáng lập Elon Musk cũng có kế hoạch đưa một tỷ phú Nhật
Bản đi vòng quanh Mặt Trăng vào năm 2023.
Hiện tại, các chuyến bay không tạo ra khí thải không
còn là những giấc mơ. Rolls-Royce đang lên kế hoạch khởi
động một chuyến bay thử nghiệm chiếc máy bay điện đầu
tiên của mình ACCEL vào năm 2020. Trong khi đó, máy
bay điện E-Fan X thử nghiệm của Airbus cũng chuẩn bị
cất cánh vào năm 2021. Hãng Eviation của Israel dự định
để chiếc máy bay điện phục vụ thương mại Alice của mình
bay lên bầu trời vào năm 2022. Và Easyjet cũng đang hợp
tác với Wright Electric để phát triển một đội máy bay điện
vào năm 2030.
Bên cạnh đó, máy bay cũng không chỉ là một phương tiện
đi lại mà còn trở thành một nơi để nghỉ ngơi và vui chơi.
Các hãng hàng không như Virgin Atlantic, Qatar Airways và
Emirates đã có các quán bar ở hạng nhất và hạng thương gia,
nhưng một số công ty có kế hoạch đưa nó đi xa hơn nữa.
Xưởng thiết kế Aim Altitude đã thiết kế các không gian
công cộng Ultraflex cho các chuyến bay siêu dài, bao gồm các
khu vực dành cho yoga và ăn uống chung, trong khi nhà sản
xuất máy bay Airbus và Zodiac Aerospace của Pháp đề xuất
các khoang hàng hóa sẽ được chuyển thành khu vực nghỉ
ngơi với giường tầng, khu vui chơi, phòng khám và phòng
chờ của trẻ em.

Cánh đồng muối Salar de Uyuni, Bolivia nơi thường hút khách du lịch muốn có được các bức ảnh đẹp. Ảnh minh họa, nguồn Global

Với các du khách đường biển, nhiều nét đột phá mới cũng
đang được thực hiện để đáp ứng nhu cầu. Tuyến du thuyền
Virgin Voyages mới của Richard Branson sẽ bắt đầu hành
trình vào năm 2020. Con tàu đầu tiên của tuyến này, Scarlet
Lady, đã được thiết kế để thu hút thế hệ Y và Z theo cách thức
xa hoa mà chưa có tàu du lịch nào làm được. Sẽ có nội thất
do Tom Dixon thiết kế, phòng xăm, phòng karaoke, phòng
tập thể dục ngoài trời, cửa hàng đĩa vinyl do nhà sản xuất âm
nhạc Mark Ronson quản lý, các quán bar phục vụ bia tươi đặc
biệt và các nhà hàng như Razzle Dazzle phục vụ burger chay
và cocktail CBD.
ĐẢO CHIỀU QUÁ TẢI

Đang ngày càng có nhiều điểm đến bị quá tải khách du
lịch. Và thay vì hòa nhập vào đám đông ở Venice, Dubrovnik
hoặc Machu Picchu, du khách sẽ lựa chọn thực hiện chuyến đi
của họ đến những điểm đến không quá phổ biến.
“Tại sao phải đến nơi quay bộ phim The Beach ở Thái
Lan (đã phải đóng cửa để hệ sinh thái có thể phục hồi trước

việc quá đông du khách đến đây mỗi ngày) khi đất nước này
có nhiều vịnh đẹp và rộng rãi không kém? Hoặc phải chiến
đấu với một đám đông để chụp một bức ảnh về hoa anh
đào Nhật Bản trong khi Hàn Quốc có phong cảnh ấn tượng
không kém?” - trang du lịch Original Travel nhận định.
Lloyd Boutcher, Giám đốc của công ty du lịch Sunvil Mỹ
Latinh nói: “Mặc dù có một điều đã rõ là kỳ nghỉ ngoài mùa
cao điểm giúp du khách giảm chi phí và tránh đông khách du
lịch, chúng tôi bắt đầu nhận thấy mọi người chủ động tìm
kiếm các chuyến đi trong mùa thấp điểm vì những nơi như
vậy có thể mang lại một số lợi ích bí mật khác và nhiều trải
nghiệm tuyệt vời.
Ông đưa ra ví dụ về căn hộ muối Salar de Uyuni, nơi
thường hút khách du lịch muốn có được các bức ảnh đẹp
cùng những chảo muối trong mùa khô (tháng 5 - tháng 11).
Tuy nhiên, đi du lịch vào mùa mưa (tháng 1 - tháng 4) lại giúp
họ nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu từ những chiếc chảo được
phủ trong nước, phản chiếu cảnh quan xung quanh.
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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

Tel: 024 3974 5845
Fax: 024 3974 5846

vực văn hóa, gia 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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