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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
>> “Nhìn toàn diện, thành tích của Đoàn thể thao Việt 

Nam là xuất sắc, thể hiện màu cờ sắc áo” - Đánh giá của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt Đoàn TTVN tham 
dự Asian Games 18 (Asiad 18) chiều 3/9, tại Hà nội.

Với những thành tích đạt được tại ASIAD 2018 Thủ tướng 
nhấn mạnh, chiến thắng lớn là chiến thắng trong lòng người 
hâm mộ Việt Nam. Đây là niềm tin của nhân dân đối với thể 
thao Việt Nam.

Thủ tướng cũng đánh giá cao các huấn luyện viên, vận động 
viên, các liên đoàn thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng 
cục Thể dục Thể thao và các cơ quan liên quan đã góp phần làm 
nên chiến thắng này vào dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng luôn tạo điều 
kiện, quan tâm, lắng nghe ý kiến của các Bộ, Tổng cục, Liên 
đoàn, HLV, VĐV… để tạo điều kiện tốt hơn trong đào tạo, thi 
đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Nhân dịp này, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao đánh giá, rút ra bài học kinh 
nghiệm từ ASIAD 2018 để có biện pháp duy trì và phát triển 
thành tích đạt được, phát huy thế mạnh, tiếp tục đưa thể thao 
Việt Nam lên tầm cao mới. 

>> Trao Huân chương Lao động hạng 3 cho các vận động 
viên giành Huy chương vàng tại ASIAD 18

Chiều ngày 3/9 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng 3 của 
Chủ tịch nước tới các vận động viên đạt Huy chương vàng tại 
ASIAD 2018.

Theo đó, tại Quyết định số 1054 của Chủ tịch nước đã quyết 
định trao tặng cho 7 vận động viên đạt Huy chương vàng tại 
các môn: Rowing, Điền kinh, Pencak Silat. Cụ thể, đó là các vận 
động viên Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm 
Thị Thảo (môn Rowing nữ); Bùi Thị Thu Thảo (môn Điền kinh); 
Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam (môn Pencak Silat)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã trao Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ cho Đội tuyển bóng đá nam Olympic 
Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng tặng quà cho Trưởng đoàn Thể 
thao Việt Nam (TTVN) và 23 vận động viên đại diện cho các 
HLV, VĐV xuất sắc có mặt tại buổi tuyên dương.

Cũng tại đây, Đoàn TTVN đã tặng quà cho Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc, trong đó có bộ biểu tượng các môn thi 
đấu tại ASIAD và chiếc áo có chữ ký của các vận động viên 
xuất sắc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt Đoàn TTVN tham dự Asian Games 18. Ảnh: Nam Nguyễn
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>> “Quảng Bình phải biết “góp gió thành bão”, cùng với 
các địa phương khác để ngành du lịch Việt Nam đi xa hơn, có 
sức cạnh tranh và hội nhập toàn cầu, thúc đẩy xu hướng du 
lịch toàn thế giới, hướng về những giá trị chúng ta đang có“ 
- Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xúc 
tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình ngày 27/8, tại Quảng Bình.

Thủ tướng nhấn mạnh, du lịch, dịch vụ là một động lực 
phát triển quan trọng của Quảng Bình. Lĩnh vực này được xem 
như “viên kim cương xanh” độc nhất vô nhị của Quảng Bình và 
sẽ tỏa sáng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo 
tỉnh Điện Biên. Ảnh Báo Điện Biên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai mạc Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp 
ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà 

nước, năm 2016. Ảnh: Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Đối với Quảng Bình, chiến lược trung tâm phải là dịch vụ 
hóa nền kinh tế, phát huy tối đa mũi nhọn du lịch, song song 
với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và tự nhiên, tạo sự 
kết nối lan tỏa đến nhiều vùng miền khác của cả nước ta. Vì 
vậy, ngoài làm tốt công tác quản lý nhà nước, chính quyền 
Quảng Bình còn phải là chính quyền đối thoại, lắng nghe 
ý kiến của người dân, của doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp thu những đóng góp, 
đặc biệt trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; 
đồng thời phải biết mời chọn những người thợ khéo, tức là 
nhà đầu tư có tài, có tâm, có tầm để “viên kim cương xanh” 
của du lịch Việt Nam, của Quảng Bình sẽ tỏa sáng lâu dài trên 
bản đồ du lịch quốc tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
>> “Tỉnh Điện Biên cần phát huy các tiềm năng, thế 

mạnh như phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, chú trọng bảo 
tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường 
quản lý, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, thông tin; 
tăng cường quảng bá, xúc tiến, phát triển các loại hình du 

lịch, hình thành các khu, tuyến, điểm du lịch và có kết nối các 
tuyến du lịch của địa phương khác”.

Về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 
Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030, 
tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây 
dựng và thẩm định Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ - nội 
dung chỉ đạo trong Thông báo kết luận số 311/TB-VPCP ngày 
24/8 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
>> Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các 

tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà 
nước năm 2016. Triển lãm đã chính thức diễn ra vào chiều 
30/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã đến 
dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại nghị Hội xúc tiến đầu tư 
tỉnh Quảng Bình năm 2018. Ảnh Chinhphu.vn
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Sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ 
VHTTDL) phối hợp với các cơ quan tổ chức nhằm giới thiệu 
tới công chúng yêu nghệ thuật tác phẩm của 13 tác giả 
trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh đã vinh dự được tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ 
thuật năm 2016.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn 
học Nghệ thuật là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước 
dành tặng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, có 
nội dung tư tưởng sâu sắc, có giá trị nghệ thuật cao, tác dụng 
to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, góp phần vào sự nghiệp 
phát triển VHNT nước nhà.

Trong số 18 tác giả có tác phẩm được tặng giải thưởng 
Hồ Chí Minh, 95 tác giả có tác phẩm được tặng giải thưởng 
Nhà nước năm 2016, giới mỹ thuật, nhiếp ảnh vinh dự và 
tự hào có 2 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 
(phóng viên ảnh Lương Nghĩa Dũng, nhà điêu khắc Tạ 
Quang Bạo), 11 tác giả được tặng giải thưởng Nhà nước 
(hoạ sĩ: Nguyễn Bích, Cổ Tấn Long Châu, Bửu Chỉ, Lê Lam, 
Đỗ Sơn, nhà điêu khắc Phan Gia Hương, Nguyễn Văn Quế; 
nhà nhiếp ảnh: Nguyễn Hữu Cấy, Hứa Thanh Kiểm, Lâm 
Tấn Tài, Mầu Hoàng Thiết).

>> Khai mạc Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt 
Nam lần thứ II

Lễ khai mạc Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần 
thứ II đã diễn ra sáng 23/8, tại Hà Nội. Tới dự và đánh trống khai 
mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, Phó chủ 
tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Thế giới võ 
cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, Tổng cục trưởng Tổng 
cục TDTT Vương Bích Thắng, Giám đốc sở VHTT Hà Nội Tô Văn 
Động cùng nhiều lãnh đạo các vụ, đơn vị, lãnh đội các đoàn.

Tham dự giải lần này có tới gần 280 VĐV đến từ 43 đoàn 
thuộc 29 quốc gia. Trong đó nổi bật như Pháp, Nga, Ấn Độ, Đức, 
Ý, Lào… là nơi có phong trào luyện tập võ Việt Nam rất mạnh 
mẽ. Đây chính là cơ hội cho các vận động viên yêu võ Việt Nam 
giao lưu, học hỏi và tạo động lực thúc đẩy phong trào võ thuật.

Theo BTC, các VĐV sẽ thi đấu ở các nội dung gồm: thi đấu 
đối kháng, thi đấu bài quy định, thi đấu tự chọn, đối luyện tập 
thể của môn phái và biểu diễn võ dưỡng sinh.

Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam được tổ chức 2 
năm một lần, giải góp phần quảng bá Võ cổ truyền Việt Nam, 
phát huy tinh thần thượng võ, giao lưu, học hỏi tăng cường 
tình hữu nghị với cộng đồng võ thuật Quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai mạc Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II. Ảnh Bùi Lượng
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Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện 
>> "Sức mạnh để làm nên chiến thắng của chúng ta là sự 

hun đúc của ý chí, quyết tâm thi đấu, tính kỷ luật, tinh thần 
đoàn kết, chiến thuật hiệu quả và cao hơn hết là lòng tự tôn 
dân tộc, được bồi đắp bởi niềm tin yêu của hàng triệu trái 
tim nồng nhiệt người hâm mộ thể thao Việt Nam" – Chia sẻ 
của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trong buổi Lễ 
Vinh danh đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 tại 
sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chiều ngày 2/9.

>> “Thúc đẩy hiệu quả các hoạt động đối ngoại của 
Bộ VHTTDL được tổ chức tại nước ngoài” - Phát biểu của 
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi gặp mặt các Đại sứ, 
Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được 
Chủ tịch nước bổ nhiệm nhiệm kỳ 2018 - 2021, Bộ trưởng 
Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị các Đại sứ phối hợp, thúc đẩy 
hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL được tổ 
chức ở nước ngoài.

Mỗi sự kiện được tổ chức cần tạo được tiếng vang, thu hút 
sự quan tâm của đông đảo công chúng, góp phần tích cực 
quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. “Đặc biệt, 
cần chú trọng tăng cường, kết nối và khai thác mối liên hệ giữa 
văn hóa và du lịch, đồng thời có chiến lược xúc tiến, quảng bá 

để ngày càng có nhiều hơn người nước ngoài biết và đi du lịch 
Việt Nam...”, Bộ trưởng nhấn mạnh. 

>> “Mong muốn được đón nhiều khách du lịch Anh tới 
thưởng ngoạn cảnh đẹp, văn hoá Việt Nam” -  Phát biểu của 
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trong buổi trả lời phỏng vấn tạp 
chí FIRST (Vương Quốc Anh) ngày 24/8, tại Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng cho biết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước Việt Nam là luôn mong muốn làm bạn với tất cả với các 
nước trên thế giới, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trong buổi trả lời phỏng vấn tạp chí FIRST (Vương Quốc Anh). Ảnh Thế Công

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ, Trưởng đại 
diện cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh Thế Công
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và quảng bá ngày càng sâu rộng hình ảnh Việt Nam ra thế giới. 
Khẳng định Anh luôn được xác định là thị trường du lịch trọng 
điểm của Việt Nam. Bộ trưởng chia sẻ: “Chính phủ Việt Nam đã 
miễn thị thực đơn phương cho công dân tới từ Anh để thu hút 
khách từ thị trường có số lượng lớn và chất lượng cao này”. 

Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu tại họp báo. Ảnh: Gia Linh

Thứ trưởng Lê Khánh Hải và bà Liliana Zambrano Naranjo 
tại buổi lễ. Ảnh: Đăng Huy

Thứ trưởng Vương Duy Biên 
>> “Xây dựng thương hiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà 

Nội trở thành một liên hoan phim uy tín trong khu vực và 
quốc tế trong tương lai không chỉ tạo cơ hội mở rộng thị 
trường điện ảnh Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình 
ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp” -  Phát biểu của Thứ trưởng 
Vương Duy Biên tại buổi Họp báo giới thiệu Liên hoan Phim 
Quốc tế Hà Nội chiều 23/8. Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội sẽ 
diễn ra từ 27 – 31/10/2018 với sự tham gia của hơn 500 phim 
truyện, phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình) của gần 50 
quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm nay, với khẩu hiệu 
“Điện ảnh -Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên hoan Phim 
quốc tế Hà Nội vinh danh các tác phẩm điện ảnh mang tính 
sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, khuyến khích những tài năng 
mới của điện ảnh. Đồng thời, phát huy tinh thần nhân ái, hợp 
tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát 
triển của điện ảnh. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu đến công 
chúng Việt  Nam những tác phẩm đặc sắc của các nền điện 
ảnh trên thế giới. Qua đó, liên hoan sẽ góp phần tạo sức sống 
mới, tạo động lực để điện ảnh Việt Nam phát triển.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải
>> “Tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, bà Liliana 

Zambrano Naranjo sẽ tiếp tục mang văn hóa, hình ảnh đất 

nước, con người Việt Nam tới đất nước Colombia”- Phát biểu 
của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại buổi lễ trao tặng kỉ niệm 
chương cho bà Liliana Zambrano Naranjo, Đại biện Đại sứ 
quán nước Cộng hòa Colombia tại Việt Nam diễn ra sáng ngày 
7/8, tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải gửi lời cảm ơn tới bà 
Liliana Zambrano Naranjo vì những đóng góp cho sự nghiệp 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua, đồng thời bày 
tỏ mong muốn, bà Liliana Zambrano Naranjo sẽ tiếp tục mang 
văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới đất nước 
Colombia. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng khẳng 
định, Bộ VHTTDL cũng sẽ tiếp tục có những chương trình phối 
hợp để mang hình ảnh văn hóa, con người Colombia đến với 
đất nước Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên
>> “Các ứng viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài, trong 

thời gian học tập, rèn luyện cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, 
học tập, tiếp cận được các kiến thức, tri thức tiên tiến của 
nhân loại để trở về cống hiến, phục vụ cho đất nước”- Phát 
biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Lễ trao 
Quyết định cử các ứng viên đủ điều kiện đào tạo Đại học ở 
nước ngoài trong lĩnh vực Âm nhạc và Điện ảnh đợt I ngày 
22/8, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho biết, đây là lần đầu tiên 
Bộ VHTTDL cử sinh viên tài năng đi học tập ở nước ngoài theo 
đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Để có được kết quả này, 
Bộ VHTTDL đã rất nỗ lực cùng các cơ sở đào tạo của Bộ, Vụ Đào 
tạo và các đơn vị chức năng xây dựng đề án, thúc đẩy để đề án 
thành hiện thực như hôm nay. Thứ trưởng khẳng định, các thế 
hệ người Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài trong những 
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khai những nhiệm vụ tiếp theo; đồng thời thành lập ngay một bộ 
phận thường trực. Đây là bộ phận sẽ thường xuyên liên hệ, phối 
hợp, rà soát, tham mưu cho cơ quan soạn thảo để có thể hoàn 
chỉnh hồ sơ Dự thảo dự án Luật Thư viện theo đúng tiến độ.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng
 >> “Ngành Du lịch cần xây dựng chiến lược và quy 

hoạch phát triển tốt” – Phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Lê 
Quang Tùng tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8 của Tổng 
cục Du lịch diễn ra vào sáng 1/8, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng chỉ rõ vai trò quan trọng 
của ngành Du lịch, điều này được thể hiện qua việc Bộ 
Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển 
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian qua 
ngành Du lịch đã đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, 
tuy nhiên điều này cũng gây ra sức ép về hạ tầng du lịch, 
giao thông, sức chứa… đòi hỏi ngành cần xây dựng chiến 
lược và quy hoạch tốt.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà An

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì phiên họp. Ảnh: Lan Anh

năm trước đây là một thế hệ trí thức tài năng, có những đóng 
góp to lớn cho đất nước ở trên nhiều lĩnh vực. Việc ngành văn 
hóa, nghệ thuật có những học sinh được Nhà nước hỗ trợ hoàn 
toàn học bổng để học tập ở nước ngoài là một vinh dự to lớn, 
cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đến lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Anh

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
>> “Thành lập một bộ phận thường trực trong xây dựng 

dự án Luật Thư viện” - Phát biểu đề xuất của Thứ trưởng Trịnh 
Thị Thủy tại phiên họp lần thứ nhất Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập 
dự án Luật Thư viện diễn ra ngày 9/8, tại Hà Nội.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị, Vụ Thư viện 
tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Dự 
thảo Đề cương chi tiết Luật Thư viện, sau đó gửi xin ý kiến góp ý 
của các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, trên cơ sở đó triển 

Về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 
2019, Thứ trưởng nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức ATF 2019 
là cơ hội để Việt Nam khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế 
trong hợp tác du lịch khu vực ASEAN. Đồng thời là cơ hội giới 
thiệu, quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng 
Ninh nói riêng tới bạn bè quốc tế. Tổng cục Du lịch với vai trò 
là cơ quan đầu mối cần đẩy nhanh tiến độ các hoạt động, tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới việc tổ 
chức thành công ATF vào tháng 1/2019.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Du lịch tiếp 
tục chủ động tổng hợp thông tin, nắm bắt thông tin nhanh, 
từ đó kịp thời xử lý các tình huống, sự việc phát sinh trong 
quá trình quản lý du lịch trên toàn quốc.
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 l Văn bản số 8099/VPCP-KGVX ngày 28/8/2018 gửi Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra, hướng 
dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng.

Theo đó, qua thông tin phản ánh một số địa phương chủ 
trương, kế hoạch sáp nhập cơ học thư viện cấp tỉnh, cấp huyện 
với các thiết chế văn hóa khác có thể dẫn tới tình trạng hệ 
thống thư viện bị phá vỡ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, 
củng cố hệ thống thư viện công cộng, bảo đảm thực hiện 
đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kịp thời chấn 
chỉnh những nội dung chưa phù hợp; trường hợp vượt thẩm 
quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 l Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ 
chức lễ hội.

Nghị định nêu rõ nguyên tắc tổ chức lễ hội. Việc tổ chức lễ hội 
nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo 
lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, 
nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình 
hình thành, phát triển đất nước, tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn  
hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội. 

Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; 
phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền 
thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần 
suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. 

Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền 
thống; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, 
trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt 
Nam; giáo dục, định hướng con người hình thành các hành vi, 
thái độ, nhận thức cao đẹp; loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích 
vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân; phải thực hiện các 
biện pháp bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh; bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao 
thông và vệ sinh môi trường. 

Nghị định quy định không lợi dụng việc tổ chức lễ hội 
nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không 
ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức 
lễ hội; hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội 
hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí.

Người tham gia lễ hội phải chấp hành nghiêm các quy định 
của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ 
hội; ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch 
sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; 
không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng 
xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội; thắp hương, đốt 
vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất 
trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường; không tổ chức hoặc 
tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi 
phạm pháp luật khác; không thực hiện việc đổi tiền có chênh 
lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội.

Văn bản mới
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Nghị định quy định rõ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động ngoài việc chấp hành nghiêm các quy định trên còn phải 
thực hiện các quy định sau: Không đi lễ hội trong giờ hành chính, 
không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán 
phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần 
tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

Nghị định quy định rõ các trường hợp cơ quan có thẩm 
quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo được quyền yêu cầu 
bằng văn bản tạm ngừng tổ chức lễ hội.

 l Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch 
triển khai Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 
của Chính phủ về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ 
từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Theo Kế hoạch, hàng năm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị và các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ tuyên truyền, phổ 
biến nội dung chính sách đến các học sinh, sinh viên, cán bộ 
khoa học trẻ bằng các văn bản chỉ đạo hoặc lồng ghép trong 
Chỉ thị hướng dẫn nhiệm vụ năm học hằng năm.

Bên cạnh đó, phát hiện, tổng hợp danh sách sinh viên 
thuộc đối tượng thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại 
học thuộc Bộ trong và ngoài nước. Lập danh sách những sinh 
viên, cán bộ khoa học trẻ thuộc đối tượng thu hút, đáp ứng 
tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP. Tổng 
hợp danh sách gửi về Bộ VHTTDL.

Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện quy trình phát 
hiện, theo dõi sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ 
sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng, triển 
khai Kế hoạch.

Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ: Tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng về chính sách thu hút đến các học sinh, sinh viên 
và cha, mẹ của học sinh, sinh viên; tổ chức việc phát hiện, bồi 
dưỡng, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ 
khoa học trẻ định kỳ hàng năm; Báo cáo kết quả triển khai Kế 
hoạch về Bộ VHTTDL.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo Văn hóa chủ động 
tổ chức tuyên truyền về chính sách thu hút trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc tuyên truyền chính sách phát hiện, thu 
hút, theo dõi, tổng hợp và triển khai Kế hoạch này.

 l Quyết định số 3080/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật 
khảo cổ tại di tích chùa Ngọa Vân, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ VHTTDL đồng ý cho phép Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với 
Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh khai quật khảo cổ tại 03 địa điểm: 

Cửa Phủ, Đô Kiệu và Thông Đàn thuộc di tích chùa Ngọa Vân, xã 
Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ 
ngày 25/8/2018 đến ngày 25/02/2019. Tổng diện tích khai quật 
là 900m2 (trong đó địa điểm Cửa Phủ: 100m2; địa điểm Đô Kiệu: 
200m2; địa điểm Thông Đàn: 600m2). Chủ trì khai quật là ông 
Nguyễn Văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép 
cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên 
truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa 
phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự 
thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Bảo tàng 
tỉnh Quảng Ninh, Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh phải có trách nhiệm 
giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án 
bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 
Hà Nội và Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phải có báo cáo sơ bộ và 
sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản 
văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan 
được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di 
sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói 
trên đúng với nội dung Quyết định.

Chùa Ngọa Vân là một trong 14 điểm thuộc Khu di tích lịch 
sử nhà Trần tại Đông Triều, đã được Thủ tướng Chính phủ xếp 
hạng Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2014. Tại đây hiện còn 
hệ thống nhiều công trình chùa, tháp, bia đá.

 l Quyết định số 3037/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo 
cổ tại địa điểm cánh đồng gần di tích đền thờ Trần Tịnh 
thuộc xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo 

Di tích chùa Ngọa Vân, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VOV
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tàng tỉnh Hà Tĩnh khai quật khảo cổ tại địa điểm nói trên. Thời 
gian khai quật từ ngày 20/8/2018 đến ngày 30/8/2018. Chủ trì 
khai quật là ông Đặng Hồng Sơn, Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép 
cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên 
truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa 
phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự 
thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải 
được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh để giữ gìn, bảo quản; 
Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm 
tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án 
bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 
Hà Nội và Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phải có báo cáo kết quả khai 
quật gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được 
cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản 
văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói 
trên đúng với nội dung Quyết định.

 l Công văn số 3309/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Yên 
Bái về việc thỏa thuận Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mù 
Cang Chải 

Theo đó, Dự án được thỏa thuận với nội dung xây dựng các 
cụm công trình: Nhà dịch vụ trung tâm, nhà hội nghị đa năng, 
nhà hàng, bể bơi; khu biệt thự VIP; biệt thự cao cấp 1, biệt thự 
cao cấp 2, biệt thự cao cấp 3; Khu bungalow; sân, vườn, đường 
nội bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL cũng lưu ý: Cần sớm thực hiện việc 
cắm mốc giới khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh 
ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đồng thời làm rõ phương án 
tổ chức giao thông, vị trí bãi xe, phương án thiết kế kiến trúc 
cảnh quan, cấp, thoát nước, xử lý chất thải rắn khu nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, hồ sơ Dự án cần bổ sung bản vẽ tổng thể khu 
đất dự kiến xây dựng, trong đó thể hiện địa hình, cảnh quan 
khu vực, phạm vi khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng 
cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; bổ sung ảnh màu chụp 
hiện trạng khu vực xây dựng, trong đó cần thể hiện cảnh 
quan, những đặc điểm địa hình và môi trường, thiên nhiên; 
điều chỉnh từ “phương án” (trong phương án 1, phương án 2...) 
thành “loại” để tránh nhầm lẫn; bổ sung Luật di sản văn hóa 
năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản 
văn hóa năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong 
phần căn cứ của Dự án; tổ chức đánh giá tác động môi trường 
của Dự án theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo cơ quan 
liên quan tổ chức lấy ý kiến thống nhất của nhân dân và chính 
quyền địa phương, hoàn thiện Dự án và tiến hành các bước 
tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

 l Công văn số 3062/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố 
Hà Nội về việc lập dự án chỉnh trang hạ tầng mở rộng 
bến đò Hang Vò và cải tạo suối Long Vân tại di tích chùa 
Hương Tích và khu vực Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND 
thành phố Hà Nội về việc lập dự án nói trên để phát huy giá trị 
di tích bằng nguồn kinh phí từ việc thu phí thắng cảnh chùa 
Hương và nguồn xã hội hóa.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo 
cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều 
kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để 
lập dự án chỉnh trang hạ tầng mở rộng bến đò Hang Vò và cải 
tạo suối Long Vân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-
CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi kèm theo công văn của 
UBND thành phố Hà Nội gửi Bộ thẩm định.

 l Công văn số 3326/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố 
Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy 
Lộc, thuộc xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND 
thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình 

Đền thờ Trần Tịnh. Ảnh: Toquoc

Suối Long Vân, Chùa Hương. Ảnh: Toquoc
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Tuy Lộc, gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình và xây dựng lầu hóa 
vàng, nhà bếp, nhà vệ sinh để bảo tồn và phát huy giá trị bằng 
nguồn ngân sách huyện Phúc Thọ và nguồn xã hội hóa.

Đối với việc phục dựng Nghi môn và xây dựng Tả Hữu 
mạc, Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ 
quan chức năng của thành phố phối hợp với chính quyền địa 
phương nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan trước đây và lấy ý 
kiến nhân dân để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với cảnh 
quan của di tích và tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan 
chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng 
lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu 
bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc theo quy định tại Nghị định số 
70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi kèm theo 
Công văn của UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ thẩm định.

 l Công văn số 3460/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Đắk 
Lắk về việc thỏa thuận Dự án khu du lịch tại danh thắng 
thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án đầu tư khu du lịch 
tại cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur với nội dung xây 
dựng mới các công trình (nằm ngoài khu vực bảo vệ 1 của các 
danh thắng Dray Sáp Thượng và Dray Nur):

Tại thác Dray Sáp Thượng gồm: Khu điều hành, khu phục 
vụ, khu nghỉ dưỡng - coffee resort, khu tham quan mạo hiểm, 
coffee four, khu vui chơi giải trí, khu cây xanh nông, lâm nghiệp.

Tại thác Dray Nur, gồm: Khu điều hành, đón tiếp, khu 
phục vụ, khu dịch vụ, khu nghỉ dưỡng tịnh tâm, thiền và học 
tập gắn với thiên nhiên, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng, 
khu tham quan.

Bộ VHTTDL lưu ý đối với phương án xây dựng tại thác Dray 
Sáp Thượng: Nghiên cứu đặc điểm kiến trúc truyền thống tại 
địa phương để điều chỉnh thiết kế cổng chào kết hợp cầu vượt 
(bản vẽ KT-02). Điều chỉnh chiều cao công trình Trung tâm điều 
hành Dray Sáp Thượng (bản vẽ KT-06) xuống dưới 12m đảm 
bảo hòa nhập với cảnh quan cây xanh xung quanh và thác 
Dray Sáp Thượng cao 30m phía trước.

Đối với phương án xây dựng tại thác Dray Nur: Làm rõ thiết 
kế cấu tạo đường, cũng như phương án thi công mở rộng 
đường hiện trạng xuống khu ngắm thác, đánh giá tác động của 
việc thi công này ảnh hưởng tới việc bảo vệ cảnh quan thác.

Bên cạnh đó, về hồ sơ Dự án: Chỉ rõ phạm vi ranh giới 
khoanh vùng bảo vệ II của các thác Dray Sáp Thượng và thác 
Dray Nur; đặc điểm kiến trúc các công trình được đề xuất xây 
dựng trong khu vực.

Đồng thời, bổ sung bản vẽ hiện trạng quy hoạch sử dụng 
đất; phương án bố trí cây xanh gắn với việc bảo tồn hệ thống 
cây xanh tại thác; phương án chiếu sáng sân vườn tại các khu 
vực bảo vệ danh lam thắng cảnh.

Ngoài ra, làm rõ giá trị văn hóa phi vật thể gắn trực tiếp với 
cộng đồng dân tộc sống trong khu vực thác Dray Sáp Thượng 
và thác Dray Nur. Hoạt động du lịch, dịch vụ, khai thác, phát 
huy giá trị danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác 
Dray Nur cần nghiên cứu có những quy định gắn với quyền lợi 
của cộng đồng địa phương, tạo điều kiện để cộng đồng được 
hưởng lợi từ dự án.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu 
tư bổ sung, hoàn thiện dự án, lấy ý kiến thống nhất của các cơ 
quan liên quan, nhân dân và chính quyền địa phương trước khi 
triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

 l Công văn số 3542/BVHTTDL-VHCS gửi UBND TP.Hải 
Phòng về đề nghị bán vé tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, 
thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau: Căn cứ hồ sơ khoa 
học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và Đề 
án “Đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, 
thành phố Hải Phòng”, các hoạt động nêu trên là một phần 
nghi thức nằm trong lễ tế, rước của lễ hội truyền thống chọi 
trâu Đồ Sơn đã được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia.

Mặt khác, hoạt động chọi trâu là một phần của Lễ hội 
chọi trâu Đồ Sơn. Vì vậy, việc bán vé thu tiền vào ngày 9/8 âm 

Ảnh minh họa. Ảnh: Toquoc

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Văn Hóa
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lịch theo đề xuất của UBND TP Hải Phòng là trái với quy định 
pháp luật, cụ thể là quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 
28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ; Khoản 4 Điều 
9 Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn thực hiện nghiêm Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 
21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: “Nghiêm cấm 
việc thương mại hóa các lễ hội, tổ chức các hoạt động mang 
tính bạo lực, phản cảm. Phối hợp quản lý chặt chẽ các dịch vụ, 
ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm 
du lịch, lễ hội” và các quy định của văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đảm bảo lễ hội 
diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, văn minh; góp 
phần quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống 
tốt đẹp của địa phương tới nhân dân và bạn bè quốc tế.

 l Công văn số 3577/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm thành lập Ban Kiểm tra 
Trung ương, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
tu bổ, tôn tạo Nhà bia và các hạng mục tại di tích với nội dung: 
tu sửa Nhà cộng đồng; chỉnh trang cổng, khuôn viên xung 
quanh Nhà bia, thay thế mới cột cờ, lư hương phía trước Nhà 
bia; sửa chữa trang thiết bị điện, nội thất trong Nhà cộng đồng.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý: cần điều chỉnh tên Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật đúng với tên gọi của di tích đã được xếp hạng. Ngoài 
ra, Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần bổ sung bản vẽ hiện trạng 
các công trình và phương án thoát nước xung quanh Nhà bia.

Việc tu bổ, tôn tạo di tích sẽ góp phần quan trọng vào công 
tác bảo tồn, phát huy giá trị của quần thể Di tích Quốc gia đặc 
biệt ATK Định Hóa.

 l Công văn số 472/VHCS-VP gửi Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc dự kiến tổ 
chức một số hoạt động văn hóa cơ sở năm 2019.

Theo đó, để phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
cổ động trực quan năm 2019 trên toàn quốc, Cục Văn hóa cơ sở 
(Bộ VHTTDL) dự kiến tổ chức một số hoạt động sau:

Về triển lãm tranh cổ động tấm lớn gồm: Kỷ niệm 65 
năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-
07/5/2019), tại 3 tỉnh, thành phố; Kỷ niệm 60 năm Ngày mở 
Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn 
(19/5/1959-19/5/2019), tại 3 tỉnh, thành phố; Kỷ niệm 65 năm 
Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) tại Hà Nội; 
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng 
toàn dân (22/12/1984-22/12/2019) tại 3 tỉnh, thành phố và 
Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2019 tại Khánh Hòa.

Về Liên hoan, Hội thi, Hội diễn, sẽ gồm các hoạt động: Hội 
thi Bánh dân gian Nam Bộ trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân 
gian Nam Bộ lần thứ VIII năm 2019; Liên hoan tuyên truyền lưu 
động kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh; Liên hoan tuyên 
truyền lưu động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 
Liên hoan văn nghệ các dân tộc biên giới Việt - Lào; Hoạt động 
văn hóa nghệ thuật tham gia Năm Du lịch quốc gia 2019; Hội 
diễn nghệ thuật quần chúng Câu hò nối những dòng sông 
(Bắc miền Trung); Hội diễn sân khấu Cải lương “Hương sắc Cửu 
Long” (Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long); Hội thi Múa không 
chuyên toàn quốc và Liên hoan nghệ thuật về công tác bảo vệ 
môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

 l Công văn số 581/VHCS-QLHĐQC gửi Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, chấn chính 
bảng quảng cáo.

Theo đó, trong thời gian qua, trước tình trạng cháy bảng 
quảng cáo dùng đèn Led hoặc Neon do chập điện đã làm ảnh 
hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; 
các bảng quảng cáo đổ sập gây hậu quả lớn về tài sản và con 
người. Để khắc phục tình trạng trên, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức các quy định pháp 
luật về quảng cáo.

Đồng thời, yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 
quảng cáo trên địa bàn chủ động có biện pháp đảm bảo an 
toàn, phòng, chống cháy nổ xảy ra; yêu cầu tổ chức, cá nhân có 
bảng quảng cáo trên địa bàn kiểm tra, rà soát và có biện pháp 
sửa chữa, gia cố, giằng chống đảm bảo cho công trình quảng 
cáo an toàn trước mùa mưa bão; tháo dỡ, hoặc thay mới các 
nội dung sản phẩm quảng cáo bị hư hỏng.

Ảnh minh họa. Nguồn: thegioidisan
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Bên cạnh đó, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tại địa 
phương tiến hành rà soát chất lượng, kỹ thuật của công trình 
quảng cáo để đảm bảo cảnh quan và an toàn tính mạng của 
người dân; thẩm định những dự án, cấp giấy phép xây dựng 
bảng quảng cáo đứng độc lập, có diện tích một mặt từ 40 mét 
vuông trở lên.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền 
tại địa phương kiểm tra, rà soát các bảng quảng cáo, biển hiệu 
tại các cơ sở kinh doanh để ngăn ngừa nguy cơ chập cháy xảy 
ra; tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thường 
xuyên, đột xuất, xử lý kịp thời nội dung quảng cáo trên biển 
hiệu, bảng quảng cáo tại địa bàn và xử lý vi theo thẩm quyền.

 l Công văn số 598/VHCS-NSVH gửi Sở Văn hóa và Thể 
thao tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị kiểm tra thông tin báo 
chí phản ánh về lễ hội đâm trâu tại xã Hồng Tiến (thị xã 
Hương Trà).

Theo thông tin phán ánh của một số cơ quan báo chí về 
việc UBND xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà) xây dựng kế hoạch 
tổ chức lễ hội đâm trâu vào tháng 11/2018, yêu cầu mỗi hộ dân 
trên địa bàn đóng góp 300.000 VNĐ, gây bức xúc cho người 
dân trong xã. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa và Thể 
thao tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện việc kiểm tra, xác minh 
thông tin phản ánh của báo chí, có biện pháp chấn chỉnh, kịp 
thời xử lý những vi phạm về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Đồng thời tiến hành rà soát hồ sơ về nguồn gốc, quy trình 
tổ chức lễ hội đâm trâu trên địa bàn tỉnh, không cấp phép tổ 
chức lễ hội có nội dung kích động bạo lực, trái với truyền thống 
yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc. Đặc biệt không cấp phép 
tổ chức lễ hội đâm trâu mà không phải là lễ hội truyền thống, 
vì mục đích trục lợi cá nhân.

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa 
Thiên Huế thực hiện nghiêm Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 
21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện 
nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, 
trong đó có nội dung, “Nghiêm cấm việc thương mại hóa lễ 

hội, tổ chức các hoạt động mang tính bạo lực, phản cảm” và các 
quy định pháp luật hiện hành về công tác quản lý và tổ chức 
lễ hội; đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, 
hiệu quả, văn minh, góp phần quảng bá, giới thiệu những giá 
trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương tới nhân dân 
và bạn bè quốc tế.

 l Công văn số 1090/TCTDTT-TDTTQC gửi Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Sở VHTT, Sở DL các tỉnh/
thành về việc thanh tra, kiểm tra, rà soát kinh doanh 
hoạt động thể thao.

Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị các Sở VHTTDL, Sở VHTT, 
Sở DL các tỉnh/thành tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở 
kinh doanh hoạt động thể thao trong việc chấp hành các quy 
định tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao; Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 01 
năm 2018 của Bộ VHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn dù 
lượn và môn diều bay; Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 
16 tháng 03 năm 2018 của Bộ VHTTDL quy định về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với 
môn mô tô nước trên biển; Thông tư số 21/2018/TT- BVHTTDL 
ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Bộ VHTTDL quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối 
với môn lặn biển thể thao giải trí.

Báo cáo kết quả việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh 
doanh hoạt động thể thao gửi về Tổng cục Thể dục Thể thao, 
số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 19/8/2018.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 3528/BVHTTDL-VP 
yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Tổng 
cục Du lịch chỉ đạo các Sở VHTT, Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát kinh doanh 
hoạt động thể thao nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch 
đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính 
mạng, sức khỏe.

Trong năm 2019, Cục VHCS sẽ tổ chức Hội thi Múa không chuyên 
toàn quốc. Ảnh: Minh họa (nguồn tienphong.vn)

Ảnh minh họa (nguồn: thethaovietnam.vn)
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NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

300 tư liệu, hình ảnh được giới thiệu trong 
Trưng bày “Xin chào Ấn Độ!” diễn ra tại Thư 
viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội) từ ngày 8-15/8/2018. Được thể hiện qua hai nội 
dung: “Ấn Độ - Đất nước, con người” và “Quan hệ hữu nghị Việt 
Nam - Ấn Độ”, các hình ảnh trực quan, sinh động không chỉ lột 
tả rõ nét một đất nước Ấn Độ tươi đẹp mà còn thể hiện tình 
cảm hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trong suốt những năm qua.

2.000 là con số ước lượng về các nghệ nhân, nghệ 
sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần 

chúng đồng bào các dân tộc 13 tỉnh miền Trung tham gia Ngày 
hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III diễn ra từ ngày 
24 - 26/8/2018  tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngày 
hội là sự kiện văn hóa - chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa sâu 
sắc đối với các tỉnh miền Trung có đồng bào dân tộc thiểu số 
sinh sống. Nội dung của ngày hội nhằm triển khai thực hiện 
Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

18 đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan Ca Múa 
Nhạc toàn quốc 2018 (đợt 2) do Cục Nghệ thuật 
biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao 

thành phố Đà Nẵng; Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Hội Nhạc sĩ 
Việt Nam tổ chức diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố 
Đà Nẵng từ ngày 20 - 31/8/2018. Liên hoan là một sự kiện có 
ý nghĩa nhằm bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị nghệ thuật 
biểu diễn dân gian, dân tộc truyền thống đặc sắc của Việt Nam 
và tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các 
nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tìm tòi, 
sáng tạo, hướng tới việc tìm kiếm, phát hiện những tài năng 
nghệ thuật mới...

500 là con số dự kiến về số lượng phim truyện, 
phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình) 
của gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên 

thế giới sẽ tham gia Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội diễn ra từ 
27 - 31/10/2018. Năm nay, với khẩu hiệu “Điện ảnh-Hội nhập 
và phát triển bền vững”, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội vinh 
danh các tác phẩm điện ảnh mang tính sáng tạo, giàu giá trị 
nhân văn, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. 
Đồng thời, phát huy tinh thần nhân ái, hợp tác giữa các nhà 
làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát triển của điện ảnh. 
Đây cũng là cơ hội để giới thiệu đến công chúng Việt  Nam 
những tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.

20 tác phẩm, cụm tác phẩm của 03 nhà điêu khắc 
(Tạ Quang Bạo, Phan Thị Gia Hương, Nguyễn Văn 
Quế), 05 họa sỹ (Nguyễn Bích, Cổ Tấn Long Châu, 

Bửu Chỉ, Lê Lam, Đỗ Sơn), 05 nhà nhiếp ảnh (Lương Nghĩa 
Dũng, Nguyễn Hữu Cấy, Hứa Thanh Kiểm, Lâm Tấn Tài, Mầu 
Hoàng Thiết) được giới thiệu tới công chúng trong triển lãm 
“Tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2016” diễn 
ra từ 30/8 - 08/9/2018 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

279 VĐV đến từ 43 đoàn thuộc 29 quốc gia 
như: Pháp, Nga, Ấn Độ, Đức, Ý, Lào… 
tham dự Giải vô địch Thế giới Võ cổ 

truyền Việt Nam lần thứ II  diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23/8. 
Giải Vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam được tổ chức 2 năm 
một lần nhằm quảng bá Võ cổ truyền Việt Nam, phát huy tinh 
thần thượng võ, giao lưu, học hỏi tăng cường tình hữu nghị với 
cộng đồng võ thuật Quốc tế. Tại mùa Giải năm nay, các VĐV 
thi đấu ở các nội dung gồm: thi đấu đối kháng, thi đấu bài quy 
định, thi đấu tự chọn, đối luyện tập thể của môn phái và biểu 
diễn võ dưỡng sinh.

523 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam, 
trong đó có 352 vận động viên (177 nữ, 
175 nam) của 32 môn và phân môn thể 

thao tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASIAD 2018 diễn ra 
tại Indonesia từ 18/8-2/9/2018. ASIAD là sự kiện thể thao lớn 
nhất của châu Á, là đấu trường quyết liệt, quy tụ nhiều vận 
động viên hàng đầu thế giới. Tham dự ASIAD có ý nghĩa rất 
quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình 
đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia 
trong châu lục.

1,32 triệu là con số thống kê về lượt khách 
quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2018 
( tăng 11,3% so với tháng 7/2018) được 

Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/8. Như vậy, tính chung 8 
tháng của năm 2018, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước 
tính đạt hơn 10,4 triệu lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ 
năm 2017. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không tăng 
17,3%; đường bộ tăng 62,1%; đường biển tăng 1,6%.

VIỆT NAM 

Các nước có khách du lịch đến Việt Nam 
nhiều nhất 8 tháng đầu năm. 

Đơn vị: nghìn lượt người
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NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

60.000 USD (khoảng 1,3 tỉ VNĐ) là trị giá giải 
thưởng văn học dành cho Michelle de 

Kretser với  tác phẩm The Life to Come tại Lễ hội Nhà văn 
Melbourne (Úc). The Life to Come (tạm dịch: Cuộc sống để tiến 
tới) được Ban giám khảo khen ngợi là một cuốn tiểu thuyết 
mạnh mẽ, giọng văn châm biếm, chứa đựng thông điệp sâu 
sắc về cuộc sống đương đại. The Life to Come là tiểu thuyết thứ 
năm của nhà văn gốc Sri Lanka. Cô từng đoạt giải thưởng này 
năm 2013 với tác phẩm Questions of Travel (tạm dịch: Những 
câu hỏi về du lịch).

3 thay đổi quan trọng nhằm thu hút người xem và đưa giải 
thưởng điện ảnh Oscar đến gần hơn với khán giả đã được 
Ban tổ chức công bố vào ngày 8/8. Những thay đổi này 

bao gồm: Ban tổ chức Oscar quyết định rút ngắn thời lượng 
diễn ra buổi phát sóng truyền hình cho lễ trao giải không quá 
3 giờ đồng hồ. Oscar sẽ được tổ chức vào một ngày đầu tháng 
Hai, cụ thể là sẽ diễn ra vào ngày 9/2/2020. Đặc biệt, việc ban 
tổ chức bổ sung hạng mục dành cho phim «được yêu thích» 
đánh dấu lần đầu tiên Oscar tăng thêm hạng mục giải thưởng 
kể từ năm 2011.

300.000là con số ước lượng các xuất bản 
phẩm mới tham gia Hội chợ Sách 

quốc tế Bắc Kinh lần thứ 25 diễn ra từ ngày 22 - 26/8. Hơn 2.500 
nhà xuất bản, trong đó có 1.520 nhà xuất bản nước ngoài đến 
từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, lần lượt giới thiệu đến độc 
giả hàng loạt tác phẩm sách hay và độc đáo. Nhân dịp này, hội 
sách giới thiệu khoảng 5.000 đầu sách mới với chủ đề kỷ niệm 
40 năm Trung Quốc cải cách mở cửa. Nét mới của hội sách năm 
nay là mở một triển lãm sách thiếu nhi kết hợp với công nghệ 

thực tế ảo nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa đọc thời 
công nghệ của những độc giả nhí. 

65.000 là con số ước lượng số người đã tham 
gia vào lễ hội nhảy múa trên đường phố 

của thành phố thủ đô Jakarta, Indonesia vào ngày 5/8 để đánh 
dấu khoảnh khắc đếm ngược tới Đại hội thể thao châu Á lần 
thứ 18. Ban tổ chức kỳ vọng rằng số lượng người tham gia vào 
lễ hội sẽ có thể phá kỷ lục thế giới. Tổng thống Widodo và phu 
nhân Iriana đã cùng tham gia vào lễ hội với những vũ công 
khác trong trang phục váy trắng đỏ, cũng là màu quốc kỳ của 
nước chủ nhà. 

7 môn thể thao được đề xuất đưa vào chương trình thi 
đấu của Đại hội thể thao bãi biển Tam Á 2020, Trung 
Quốc gồm bóng đá, bóng ném, bóng rổ 3x3, bóng 

chuyền, thể thao dưới nước, điền kinh và chèo thuyền ven 
biển. Việc này đã được quyết định sau phiên họp của Ủy ban 
thể thao Hội đồng Olympic châu Á tại Jakarta, thành phố đồng 
tổ chức với Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 với Palembang.

34  tới 137 đô la Mỹ là giá vé dự lễ bế mạc Đại hội thể 
thao châu Á 2018, vé đã bắt đầu được bán từ ngày 
28/8 và Ban tổ chức dự kiến sẽ bán tổng cộng 

52.000 vé, theo thông báo của Ủy ban thể thao Indonesia. 

4 tỉ đồng Việt Nam (tương đương 135 nghìn bảng Anh) 
với quản gia riêng là giá vé cho mỗi hành khách thực 
hiện chuyến hành trình lịch sử kéo dài 117 ngày, đi qua 

30 quốc gia và 56 di sản thế giới. Được gọi là con tàu biển 
của thế giới 2021, Regent Seven sẽ phục vụ hành khách của 
mình trên các khoang hạng nhất, tất cả đều có ban công riêng. 
Bắt đầu ở Miami vào ngày 5/1, hành khách sẽ đi qua Nam Mĩ, 
Polynesia Pháp, Úc, Châu Á, và Địa Trung Hải trước khi kết thúc 
ở Barcelona. Ngoài ra, với mức phục vụ thấp hơn có giá vé bắt 
đầu từ 1 tỉ 392 triệu đồng.

50.000 du khách Trung Quốc đến Nga chỉ trong 
khoảng thời gian diễn ra lễ hội bóng đá 

lớn nhất hành tinh 2018. Victor Tseng - Phó Chủ tịch của Công 
ty du lịch trực tuyến Ctrip cho biết: “từ tháng 1 đến tháng 7 
năm nay, khách du lịch từ Trung Quốc sang Nga tăng 150% so 
với cùng kỳ năm ngoái”. Cũng theo Ctrip, sự tăng trưởng trên 
về du lịch là kết quả từ chính sách «thân thiện hơn» của Nga đối 
với du khách vào nước này và đặc biệt là khách du lịch Trung 
Quốc. Ông nói rằng quá trình cấp visa đơn giản giữa hai nước 
cũng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy du lịch.

(Theo Washingtonpost.com, Chinatravelnews.com, 
chinadaily.com, tdtt.gov.vn, bvhttdl.gov.vn, toquoc.vn)

QUỐC TẾ

Nhà xuất bản Cambridge University Press tại Hội 
chợ Sách Quốc tế ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS
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Trang web mới được kỳ vọng sẽ 
góp phần nâng cao nhận thức về 
Năm quốc tế các ngôn ngữ bản 

địa; cũng như sự cần thiết phải bảo tồn, 
hồi sinh và quảng bá ngôn ngữ bản địa 
trên toàn thế giới. Hiện toàn cầu đang có 
khoảng 6.000 đến 7.000 ngôn ngữ khác 
nhau. 4% trong số các ngôn ngữ trên 
đang được sử dụng bởi 97% dân số toàn 
cầu; trong khi đó chỉ có 3% dân số thế 
giới sử dụng 96% ngôn ngữ còn lại. Phần 
lớn các ngôn ngữ này đều được sử dụng 
bởi các dân tộc bản địa; và chúng đứng 
trước khả năng cao sẽ biến mất trong 
thời gian tới. Nếu không có biện pháp 
thích hợp để giải quyết vấn đề này, nó 
sẽ dẫn đến những mất mát không chỉ về 
mặt ngôn ngữ mà còn cả lịch sử, truyền 
thống và ký ức liên quan. 

Trên trang web iyil2019.org, người 
sử dụng có thể tìm kiếm thông tin về 
các kế hoạch tổ chức IY2019, hoạt động 
và biện pháp mà các cơ quan Liên Hợp 
quốc, chính phủ, tổ chức dân tộc bản 
địa, cộng đồng, học giả và khu vực tư 

nhân… đang thực hiện. Ngoài ra, trang 
web cũng cung cấp lịch sự kiện, cơ hội 
hợp tác, nguồn tài liệu, video, audio, 
hình ảnh và thông tin liên quan tại mỗi 
khu vực khác nhau trên thế giới.

(Theo UNESCO)

UNESCO CÔNG BỐ TRANG WEB KỶ NIỆM NĂM QUỐC TẾ 
CÁC NGÔN NGỮ BẢN ĐỊA
Nhân dịp Ngày Quốc tế Dân tộc Bản địa Thế giới (9/8), UNESCO đã công bố một trang web đặc biệt dành riêng 
cho Năm quốc tế các ngôn ngữ bản địa (IY2019). Đây cũng là sự kiện sẽ được các thành viên và đối tác của 
UNESCO kỷ niệm trong suốt năm 2019.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc 
cho biết, họ đã yêu cầu 18 nền 
tảng âm nhạc trực tuyến lớn kiểm 

tra nội dung trực tuyến của mình. Với 
4.664 sản phẩm âm nhạc trực tuyến, hơn 
100.000 video clip và 4.300 ý kiến   người 
dùng đã bị xóa bỏ vì vi phạm quy định về 
nội dung trên, theo cơ quan này.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc 
cũng chỉ đạo các cơ quan văn hóa địa 
phương ở Bắc Kinh, Chiết Giang và 
Quảng Đông điều tra về các trường hợp 

tác phẩm âm nhạc trực tuyến ủng hộ 
chủ nghĩa phát xít hoặc quân phiệt.

Tổng cộng có 977 phim hoạt hình 
trực tuyến và 167 truyện tranh đã bị xóa 

trong quá trình 11 công ty hoạt hình trực 
tuyến tự kiểm tra và đánh giá lại.

Bộ Văn hóa và Du lịch cũng cho biết 
sẽ tăng cường giám sát đối với các nhà 
khai thác như vậy để xem xét các nội 
dung khiêu dâm, thô tục, bạo lực và phi 
đạo đức trực tuyến, cũng như những 
hoạt động vi phạm đang diễn ra.

Cơ quan này cũng khuyến khích 
công chúng khi phát hiện, nên báo cáo 
về bất kỳ vi phạm nào.

(Theo Chinadaily)

TRUNG QUỐC GỠ BỎ HÀNG LOẠT TÁC PHẨM CÓ NỘI DUNG 
KHÔNG PHÙ HỢP TRÊN MẠNG INTERNET
Việc thanh, kiểm tra các nội dung mang tính thô tục, không phù hợp trên mạng internet đã dẫn tới việc xóa bỏ 
hàng nghìn video, bài nhạc trực tuyến và phim hoạt hình. Đồng thời, mở các cuộc điều tra về các tác phẩm âm 
nhạc ủng hộ chủ nghĩa phát xít hay quân phiệt, thông báo từ cơ quan phụ trách về văn hóa của Trung Quốc đã 
cho biết đầu tháng 8.

Ảnh: Iyil2019

Ảnh: Chinadaily
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu Văn 
hóa Quốc tế Hàn Quốc đã công 

bố 11 chương trình “Công du Nghệ thuật 
Hàn Quốc “ hàng năm - dự kiến   sẽ được 
triển khai tới 23 thành phố ở 18 quốc gia 
từ nay cho đến tháng 12.

Các chương trình bao gồm hoạt 
động quảng bá nghệ thuật thị giác, âm 
nhạc truyền thống, nghệ thuật biểu 
diễn, triển lãm ảnh và trình diễn thời 
trang Hàn Quốc.

“Pan Gut”, một chương trình âm nhạc 
Hàn Quốc truyền thống, sẽ được trình 
diễn tại San Paulo (Italy), Santiago (Chi 
lê), Montevideo (Uruguay) vào tháng 10 
và tháng 11, trong khi biểu diễn bộ gõ 

“CheonDung Sori” sẽ diễn ra tại Frankfurt, 
Budapest và Novi Sad vào tháng tới. Ban 
nhạc dân gian Ssing Ssing cũng dự kiến 
sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc K-Music ở 
London vào tháng 10 và sau đó biểu diễn 
tại Miami và New York vào tháng 12.

Triển lãm ảnh mang tên “ Seoul bốn 
thập kỉ” đã được tổ chức tại Manila vào 
ngày 10/8, tiếp theo là Bắc Kinh và Tokyo. 

Triển lãm này sẽ giới thiệu về quá khứ và 
hiện tại của Seoul trong 600 năm qua 
thông qua con mắt của 12 nhiếp ảnh gia.

Các chương trình quảng bá văn hóa, 
được khởi động vào năm 2014, đã đi qua 
50 quốc gia trên thế giới để mang hương 
vị văn hóa độc đáo của Hàn Quốc tới 
những nơi này.

11 chương trình, được chọn trong 
số 34 đề cử, đã có nội dung chất lượng 
cao và có khả năng thu hút người nước 
ngoài mà trước đó chưa hề biết tới văn 
hóa Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Hàn Quốc cho biết.

(Theo yonhapnews.co.kr/
culturesports)

HÀN QUỐC: TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA GIỚI THIỆU 
ÂM NHẠC, NGHỆ THUẬT MỞ RỘNG RA TOÀN CẦU
Các nhà tổ chức cho biết, bắt đầu từ tháng 8, các chương trình văn hóa do chính phủ Hàn Quốc thực hiện nhằm 
giới thiệu nghệ thuật Hàn Quốc ra nước ngoài sẽ đi “công du” 18 quốc gia.

Có tên gọi là Europe Beyond Access 
(châu Âu vượt xa tiếp cận), sáng 
kiến này nhận được khoản tiền 2 

triệu Euro từ chương trình Sáng tạo châu 
Âu của Ủy ban châu Âu, và 2 triệu Euro đến 
từ các đối tác khác. 

Europe Beyond Access đặt mục tiêu 
hỗ trợ các nghệ sỹ tàn tật vượt qua các rào 
cản và tiến vào nền văn hóa nghệ thuật đại 
chúng ở châu Âu. 

Trong bảy đối tác châu Âu của Quỹ 
có cả trung tâm sản xuất độc lập lớn nhất 
Đức Kampnagel và hơn 900 nghệ sỹ trực 
tiếp tham gia. Các đối tác khác bao gồm 
Trung tâm Văn hóa Onassis tại Hy Lạp, 
Per Art tại Serbia, Skanes Dansteater tại 
Thụy Điển và Liên hoan múa Holland. 

Quỹ sẽ giới thiệu các dự án hợp tác 
xuyên quốc gia, các chương trình biểu 
diễn… giữa các nghệ sỹ khuyết tật và 
không khuyết tật và các tổ chức; cũng 
như 21 liên hoan trên toàn châu Âu. 

Các bộ dụng cụ điện tử chia sẻ kinh 
nghiệm trình bày bằng 7 ngôn ngữ khác 
nhau, sẽ được phân phối cho 5.600 nghệ 

sỹ khắp châu Âu. Ngoài ra, một kho dữ 
liệu trực tuyến về các nghệ sỹ khuyết tật, 
bao gồm cả phần giới thiệu cụ thể cho 
từng người cũng sẽ được xây dựng. 

Ben Evans, người đứng đầu bộ phận 
nghệ thuật và khuyết tật tại khu vực Liên 
minh châu Âu thuộc Hội đồng Anh cho 
biết: “Chúng tôi vui mừng vì sự sáng tạo 
xuất sắc của các nghệ sỹ khuyết tật châu 
Âu đã được chương trình Creative Europe 
công nhận. Europe Beyond Access mong 
muốn biến đổi ngành nghệ thuật châu 
Âu thông qua việc chứng minh rằng, các 
nghệ sỹ khuyết tật đang sáng tạo ra một 
vài trong số những tác phẩm xuất sắc và 
giá trị nhất trong thời đại của chúng ta”. 

(Theo The Stage)

ANH: HỖ TRỢ NGHỆ SỸ TÀN TẬT PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
Một quỹ mới trị giá 4 triệu bảng Anh do Hội đồng Anh điều phối sẽ giúp các nghệ sỹ sân khấu và múa khuyết 
tật thế giới, có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.

Ảnh: Yonhapnews

Nghệ sĩ Yinka Shonibare. Ảnh: The Stage 
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Yasuhiro Yamashita, một thành 
viên trong Ủy ban Olympic Nhật 
Bản đã nói với các phóng viên 

trước lễ khai mạc ASIAD 18 ở Jakarta 
rằng “Chúng tôi không chỉ nhắm vào kết 
quả, mà chúng tôi đang theo dõi cách 
mà các vận động viên của chúng tôi thi 
đấu. Vấn đề là chất lượng. Nếu đó là một 
màn trình diễn chất lượng cao, thì chúng 
tôi có thể thấy chúng tôi có những tài 
năng nào cho Thế vận hội”.

Nhật Bản chưa bao giờ giành được 
hơn 16 huy chương vàng tại Olympic, lần 
đầu tiên là Olympic Tokyo vào năm 1964 
và năm 2004 ở Athens. Hai năm trước 
đây tại Rio de Janeiro, Nhật Bản giành 
được 12 huy chương vàng.

Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu 
bảng xếp hạng huy chương tại Đại hội 
Thể thao châu Á ASIAD 18 năm nay, tiếp 
theo là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Trung 
Quốc có đoàn đại biểu lớn nhất với 845 
vận động viên tại ASIAD 18, tiếp theo 
là Hàn Quốc với 807 đại biểu và Nhật 
Bản với 768 đại biểu. Yamashita, một 

vận động viên huyền thoại đã giành 
huy chương vàng môn Judo tại Thế vận 
hội 1984, đã đề ra kế hoạch hướng tới 
Olympic 2020. Nhật Bản cần phải tìm 
“vàng” ở những môn có thế mạnh truyền 
thống - judo, đấu vật, thể dục dụng cụ 
và bơi lội, và sau đó, tìm kiếm thêm với 
các vận động viên trẻ đầy hứa hẹn tại các 
môn cầu lông, bóng bàn, đấu kiếm, cử tạ 
và thuyền buồm.

“Trung Quốc vẫn là số 1 các môn về 
thể thao ở châu Á, và chúng tôi cần phải 
thách thức điều đó. Nếu chúng tôi thành 
công thì điều này cho thấy chúng tôi 
đang ở một trình độ rất cao”.

(Theo Apnews)

CHIẾN LƯỢC CỦA OLYMPIC NHẬT BẢN TẠI ASIAD 18
Đại hội Thể thao châu Á năm nay (ASIAD 18) là nền tảng cho mục tiêu ghi được 30 huy chương vàng khi Nhật 
Bản đăng cai Thế vận hội Olympic 2020 tại Tokyo.

Thủ môn Nhật Bản Minami Shioya. Ảnh: APThủ môn Nhật Bản Minami Shioya. Ảnh: AP

Chính quyền tiểu bang New South 
Wales (NSW), Australia đang thúc 
đẩy kế hoạch di dời Bảo tàng 

Năng lượng - thuộc Bảo tàng Nghệ thuật 
và Khoa học Ứng dụng - từ trung tâm 
Sydney ra vùng ngoại ô phía Tây, mặc dù 
có nhiều lời chỉ trích và một cuộc điều tra 
tại Quốc hội.

Với chi phí 890 triệu USD, đây sẽ là vụ 
di dời Bảo tàng đắt đỏ và phức tạp nhất 
thế giới. Điều này có nghĩa là sẽ phá hủy 
Bảo tàng hiện tại, mở cửa từ năm 1988 tại 
Ultimo, trung tâm Sydney, cùng bảy tòa nhà 
lịch sử ở Parramatta để nhường chỗ cho 
một bảo tàng mới mở cửa vào năm 2023.

Mục đích là để thu được 499 triệu 
USD bằng cách bán đất thuộc sở hữu 
nhà nước mà Bảo tàng hiện đang tọa lạc. 
Khi di dời Bảo tàng, chỉ một phần nhỏ 
diện tích đất hiện tại sẽ được dành cho 
các dự án văn hóa, bao gồm một bảo 

tàng thiết kế nhỏ và một nhà hát. Phần 
còn lại sẽ được sử dụng cho các tòa nhà 
dân cư và thương mại.

“Sydney là một thành phố phát triển 
nhờ các giao dịch bất động sản” Kylie 
Winkworth, một cựu Ủy viên Bảo tàng 
Năng lượng nói. “Kế hoạch đã được công 
bố mà không có bất kỳ nghiên cứu, hay 
phân tích khả thi nào, không có cả đánh 
giá sơ bộ về chi phí,” bà cho biết thêm. 
“Đây là quyết định văn hóa gây tranh cãi 
nhất mà Chính phủ đưa ra kể từ Utzon 
bị lật đổ khỏi Nhà hát Opera Sydney”, bà 
Kylie Winkworth nhấn mạnh.

(Theo Theartnewspaper)

SÓNG GIÓ VỀ KẾ HOẠCH DI DỜI BẢO TÀNG SYDNEY: 
GIÁ CẢ ĐẮT ĐỎ NHẤT TRONG LỊCH SỬ
Các nhà phê bình lo ngại kế hoạch di dời sẽ dẫn đến việc phải bán bớt một phần bộ sưu 
tập của Bảo tàng Năng lượng này.

Bảo tàng Powerhouse. Ảnh: TheartnewspaperBảo tàng Powerhouse. Ảnh: Theartnewspaper
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Khoảng 300.000 vận động viên, 
nhân viên, tình nguyện viên và 
phóng viên sẽ được yêu cầu 

sử dụng thẻ ID của họ và sẽ được xác 
minh bằng hệ thống nhận dạng khuôn 
mặt để truy cập các địa điểm tổ chức 
Olympic Tokyo 2020, ông lớn công 
nghệ NEC - đơn vị chịu trách nhiệm 
phát triển công nghệ này cho hay.

Công nghệ này sẽ được triển khai 
trên tất cả các cơ sở phục vụ Olympic 
Tokyo 2020 - bao gồm 43 địa điểm thi 
đấu, các sân vận động và trung tâm 
truyền thông nhưng sẽ không áp dụng 
đối với khán giả.

“Đây là lần đầu tiên công nghệ nhận 
diện khuôn mặt sẽ được triển khai cho 

tất cả mọi người tham gia Thế vận hội 
tại tất cả các địa điểm,” Giám đốc an 
ninh Olympic Tsuyoshi Iwashita nói với 
các phóng viên. “An ninh chặt chẽ hơn 
là cần thiết cho những người tham gia 
Thế vận hội khi họ vào các khu vực quan 

trọng. Iwashita cho biết thêm, việc áp 
dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt 
đặc biệt rất thiết thực cho Thế vận hội 
Tokyo khi các địa điểm tổ chức nằm rải 
rác khắp thủ đô rộng lớn của Nhật Bản. 
Công nghệ này chỉ mất 0.3 giây để xác 
định khuôn mặt người tham gia có phù 
hợp với ảnh đăng kí trước đó hay không, 
Masaaki Suganuma, một quan chức của 
NEC cho biết. NEC cũng tuyên bố đây là 
hệ thống nhanh nhất thế giới. 

Trong một thử nghiệm được tiến 
hành năm ngoái, việc sử dụng thẻ ID và 
nhận diện khuôn mặt nhanh hơn gấp 
2,5 lần sử dụng mã vạch và kiểm tra trực 
quan như tại Thế vận hội trước đó.

(Theo Nationmultimedia)

OLYMPIC TOKYO 2020 SẼ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ 
NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Hàng trăm ngàn vận động viên, nhân viên và phóng viên tới tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 lần đầu tiên sẽ 
được kiểm tra an ninh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt tiên tiến, các nhà tổ chức cho biết.

Ảnh: Nationmultimedia 

Ảnh: Nationmultimedia 
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Ý tưởng thành lập ITA đã được hình 
thành sau loạt bê bối doping của 
Nga. Dưới nhiều sức ép mãnh 

liệt, Ủy ban Olympic Quốc tế cho rằng 
thế giới thể thao cần một cơ quan kiểm 
tra độc lập hoàn toàn với các liên đoàn 
và các phòng thí nghiệm chống doping 
quốc gia - những nơi đã chứng minh là 
dễ bị thao túng.

ITA bắt đầu hoạt động tại Lausanne 
chỉ hơn một tháng trước và Giám đốc 
điều hành Benjamin Cohen cho biết, đã 
cung cấp dịch vụ cho 30 liên đoàn và 
sẽ cố gắng xây dựng chương trình hoạt 
động của mình - bao gồm kiểm nghiệm 
cho kì World Cup tiếp theo, nếu FIFA 
đồng ý.

Cohen nói với AFP tại trụ sở chính 
của ITA ở Lausanne, Thụy Sĩ: “Chúng tôi 
đang bước ra khỏi một thời kì phức tạp, 
kể từ Thế vận hội Sochi”.

“ITA sẽ ở đây để lấy lại niềm tin của 
các vận động viên và người hâm mộ nếu 
họ đã đánh mất nó”, ông nói thêm rằng, 

cơ chế này sẽ nỗ lực để “giành được sự tin 
tưởng, tôn trọng và gắn kết với các đối 
tác của chúng tôi”.

Tuy nhiên, khả năng thu hút đối tác 
của ITA ngay từ đầu vẫn là một câu hỏi mở.

Một số liên đoàn thể thao đã chỉ ra 
mong muốn kiểm soát hệ thống thử 
nghiệm chất cấm trong sự hợp tác với Cơ 
quan Chống Doping Thế giới WADA- nơi 
không tiến hành các thử nghiệm nhưng 
được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng các 
phòng thí nghiệm quốc gia tuân thủ 
giao thức doping toàn cầu.

Còn ông Cohen cho biết, quan hệ 
đối tác của cơ quan này với các liên đoàn 
boxing, judo và bóng bàn đã chứng 
minh ITA đang có động lực phát triển.

“Tôi chưa từng nghe (FIFA, IAAF và UCI) 
nói rằng họ không cần ITA”, Cohen nói.

“Tôi hy vọng, trong ngắn hạn hoặc 
trung hạn, chúng tôi sẽ có thể làm việc 

cho UCI, liên đoàn điền kinh hoặc FIFA”.

Ông nhấn mạnh rằng ITA sẽ “vui 
mừng” để thử nghiệm kiểm tra chất cấm 
cho World Cup 2022 ở Qatar, vì điều này 
sẽ khiến người hâm mộ bóng đá nhận 
được “đảm bảo rằng có một chương trình 
hoàn toàn độc lập (về chống doping)” 
dành cho một trong những sự kiện thể 
thao hàng đầu thế giới.

ITA sẽ phải đối mặt với thử nghiệm 
lớn đầu tiên tại Thế vận hội Olympic trẻ ở 
Buenos Aires vào tháng 10, trước khi tập 
trung hướng tới thực thi Olympic không 
có ma túy ở Tokyo vào năm 2020.

Cohen cho biết: “Nếu chúng ta có 
thể khôi phục niềm tin của các vận động 
viên và người hâm mộ thể thao bằng 
cách xây dựng một tổ chức độc lập và 
100% cam kết chống doping, bởi đó sẽ 
là một điều tốt”.

(Theo Channelnewsasia)

Bốn VĐV điền kinh của Nga đã bị tước đoạt tất cả huy chương mà họ giành được từ 
năm 2009-2013 bởi IAAF do phát hiện sử dụng doping. Ảnh: Channelnewsasia

Bốn VĐV điền kinh của Nga đã bị tước đoạt tất cả huy chương mà họ giành được từ 
năm 2009-2013 bởi IAAF do phát hiện sử dụng doping. Ảnh: Channelnewsasia

CƠ QUAN KIỂM NGHIỆM CHẤT CẤM MỚI SẼ KHÔI PHỤC 
NIỀM TIN VÀO THỂ THAO
Cơ quan kiểm tra quốc tế (chất cấm) mới ITA sẽ lấy lại “niềm tin” của các vận động viên và người hâm mộ vào 
sự công bằng của thể thao sau một loạt các vụ bê bối doping, Giám đốc của cơ quan này nói với AFP.

VĐV Tatyana Lebedeva. Ảnh: Channelnewsasia VĐV Tatyana Lebedeva. Ảnh: Channelnewsasia 
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Những khoản hỗ trợ trong giai 
đoạn đầu tiên từ quỹ mang tên 
Khỏe mạnh và Chủ động (HAF) 

sẽ được trao cho các dự án với mục tiêu 
cải thiện mức độ hoạt đông thể chất và 
hợp tác giữa các tổ chức cộng đồng như 
câu lạc bộ, trường học và cơ quan.

HAF được thành lập bởi chính quyền 
Wales, cơ quan Thể thao và Y tế Wales. 
Quỹ này cũng khuyến khích việc sử dụng 
các công nghệ mới nhằm làm giảm các 
rào cản mà người dân Wales phải đối 
mặt khi tham gia hoạt động thể thao. 

“Trở nên khỏe mạnh và hay hoạt 
động không nên giống như một điều 

Mới đây, các kế hoạch xây dựng 
sân vận động (SVĐ) bóng đá nữ 
đầu tiên của nước Anh tại Công 
viên di sản Olympic Sheffield, đã 
được công bố.

Tập đoàn quốc tế Scarborough 
đã đề xuất kế hoạch xây dựng 
một SVĐ với 3,900 chỗ ngồi và 

sẽ là sân nhà cho Câu lạc bộ bóng đá nữ 
Sheffield United.

Công ty Whittam Cox Architects đảm 
nhận phần thiết kế cho dự án trị giá 6,5 
triệu USD này, trong đó bao gồm một sân 
lớn, các cơ sở vật chất tiêu chuẩn và hội 
nghị, cũng như không gian văn phòng…

Kế hoạch được công khai hai tháng 
sau khi CLB bóng đá Sheffield United đổi 
tên đội bóng nữ của mình, từ Sheffield 
United Ladies thành Sheffield United 

Women (ladies có nghĩa là các quý cô, 
women có nghĩa là phụ nữ).

Theo CLB, việc đổi tên phản ánh vị 
thế của Sheffield United như một thế 
lực đang lên của bóng đá nữ. “Đó là một 
quyết định mà chúng tôi cảm thấy rất 
đúng đắn vì nó thể hiện giai đoạn hiện 
đại của bộ môn bóng đá nữ, và chúng 
tôi đang tập trung vào sự nhận dạng 
thương hiệu và tính cách của CLB trong 

bộ môn này”, CEO của Sheffield United 
Andrew Birks nói. 

Ông cũng cho biết thêm: “Những nhà 
sở hữu, hội đồng quản trị và mọi người 
trong CLB đều rất tán thành việc đổi tên, 
sự phấn khích này càng gia tăng khi đội 
bóng nữ của chúng tôi sẽ cùng đội bóng 
nam tham gia thi đấu trong mùa giải tới”.

(Theo sufc.co.uk)

ANH: XÂY DỰNG SÂN VẬN ĐỘNG DÀNH RIÊNG CHO 
BÓNG ĐÁ NỮ ĐẦU TIÊN

WALES: QUỸ KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN TẬP LUYỆN THỂ THAO 
TRỊ GIÁ 5 TRIỆU BẢNG
Mới đây, xứ Wales đã công bố một quỹ mới trị giá 5 triệu bảng Anh, nhằm khuyến khích và hỗ trợ các ý 
tưởng sáng tạo trong việc giúp đỡ người dân tham gia nhiều hoạt động thể chất hơn.

gì bị ép buộc”, Vaughan Gething, Bộ 
trưởng các dịch vụ y tế và xã hội xứ 
Wales, cho biết. “Đó nên là một điều gì 
đó vui vẻ, cởi mở cho tất cả mọi người 
và là một cách để người dân, gia đình 
và các cộng đồng giao lưu với nhau” - 
Bộ trưởng nói thêm.

“Tôi hy vọng các dự án đầu tiên được 
quỹ HAF hỗ trợ sẽ bắt đầu vận hành vào 
đầu năm sau, đem đến các giải pháp 
sáng tạo và sự đóng góp thực sự vào sức 
khỏe và thể chất người dân trên toàn xứ 
Wales”, ông Gething nói.

(Theo Sportmanagement)
Ảnh: Sportmanagement

CLB bóng đá nữ Sheffield United. Ảnh: SufcCLB bóng đá nữ Sheffield United. Ảnh: Sufc
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2/3 (68%) trong số người trả lời bản 
Báo cáo điều tra Esports 2018 cho rằng, 
sự tham gia của các đội tuyển, giải đấu, 
nhà đầu tư và vận động viên của các 
môn thể thao truyền thống, đã để lại tác 
động có ý nghĩa lên sự tăng trưởng của 
esport. Hơn một nửa (57%) tin rằng, các 
môn thể thao truyền thống sẽ mở rộng 
đầu tư vào esport trong năm tới.

Thời gian gần đây các đơn vị quản 
lý và vận hành các môn thể thao truyền 
thống đã tăng cường tìm kiếm đa dạng 
hóa nguồn lợi nhuận của mình khi “lấn 
sân” sang esport. Một ví dụ điển hình 
là giải đấu esport NBA 2K, có sự tham 
gia của Hiệp hội bóng rổ Mỹ (NBA) và 
eMLS Cup.

Tác giả của bản báo cáo trên, Nhóm 
công nghiệp thể thao tại công ty luật 

Foley & Lardner cũng dự đoán rằng, 
trong năm sau, các nguồn thể thao 
chuyên nghiệp truyền thống sẽ đẩy 
mạnh đầu tư trong khi quảng cáo, tài trợ 
và bản quyền truyền thông sẽ đóng góp 
nhiều nhất vào tăng trưởng lợi nhuận.

Năm khu vực địa lý được kỳ vọng sẽ 
chứng kiến sự phát triển nhanh nhất của 
esport là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn 
Độ và Nhật Bản.

Bản báo cáo được đưa ra sau khi Diễn 
đàn Olympic Esport được tổ chức bởi Ủy 
ban Olympic Quốc tế (IOC) phối hợp với 
Hiệp hội các môn thể thao quốc tế toàn 
cầu (GAISF).

Trong sự kiện trên, đại diện của IOC 
cho biết, họ đã thành lập một nhóm liên 
lạc để làm việc với cộng đồng esport. 
Đây được coi là một bước “khởi đầu nhỏ” 

hướng tới việc đưa các môn esport vào 
thi đấu tại các kỳ Olympic. 

Theo Graham Ashton, một phóng 
viên esport tại tờ The Esport Observer, để 
esport có thể xuất hiện tại một sự kiện thể 
thao với nhiều môn truyền thống, vẫn cần 
phải trải qua một quãng đường dài. 

“Diễn đàn esport của IOC có thể 
giúp gây dựng được sự thấu hiểu tốt 
hơn trong ngành, nhưng nó cũng để 
lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp”, 
Ashton chỉ ra. “Làm sao để tích hợp trò 
chơi video với điền kinh? Xử lý vấn đề sở 
hữu trí tuệ như thế nào? Quy định chính 
phủ là cần thiết nhưng liệu người tham 
gia có chấp nhận không?... Chúng ta 
không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc 
esport xuất hiện tại một kỳ Thế vận hội”. 

(Theo Sportmanagement)

THỂ THAO TRUYỀN THỐNG ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN 
CỦA THỂ THAO ĐIỆN TỬ 
Một báo cáo nghiên cứu về sự phát triển nhanh chóng của các môn thể thao điện tử (esport) đã chỉ ra, những 
khoản đầu tư ngày càng gia tăng vào esport trong năm sau sẽ đến từ ngành công nghiệp thể thao chuyên 
nghiệp truyền thống.

Ảnh: Sportmanagement
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Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Lữ hành 
Indonesia (ASITA) Sudiyanto cho 
rằng du lịch halal có vai trò quan 

trọng, một phần do tăng trưởng nhanh 
của dân số Hồi giáo toàn cầu và tầng lớp 
trung lưu Indonesia.

“Đây là một cơ hội” - ông Sudiyanto 
nói và cho biết thêm, khách du lịch Hồi 
giáo hiện tại chủ yếu là thế hệ Millennial 
(sinh từ năm 1980 đến 1998) từ các nước 
Đông Nam Á và họ đi du lịch với ngân 
sách khá khiêm tốn.

Ông Sudiyanto nói rằng điều quan 
trọng đối với các đại diện phát triển du 
lịch Yogyakarta là hiểu được nhu cầu của 
khách du lịch Hồi giáo để từ đó xây dựng 
các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

Những điều cần được xem xét trong 
việc chuẩn bị các gói tour cho du khách 
Hồi giáo bao gồm thực phẩm halal, 
những nơi cầu nguyện, hệ thống nước, 

YOGYAKARTA, INDONESIA ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH HALAL
Các đại diện phát triển du lịch tại Yogyakarta gần đây tham gia một diễn đàn phát triển ngành và nhất trí 
rằng đã đến lúc Yogyakarta - thủ đô văn hóa của Indonesia cần tập trung phát triển du lịch halal (thân thiện 
với người Hồi giáo), đặc biệt khi nhu cầu về các điểm du lịch halal trên toàn cầu đang ngày càng cao.

Do đó, ông Sudiyanto kêu gọi sự 
hợp tác giữa chính quyền địa phương và 
ngành du lịch để gia tăng số lượng các 
sự kiện du lịch và giúp các bên liên quan 
phát triển các sản phẩm du lịch halal.

Tazbir - một chuyên gia về du lịch 
đồng tình với những nhận định này, nói 
rằng, là điểm đến du lịch hàng đầu thứ 
hai của Indonesia sau Bali, Yogyakarta có 
tiềm năng về văn hóa, thiên nhiên, di sản 
và ẩm thực.

“Yogyakarta đang tụt lại phía sau 
[trong khuôn khổ phát triển du lịch 
halal] so với các điểm đến khác như 
Aceh, Lombok và Tây Sumatra- những 
nơi đã được quốc tế công nhận là 
điểm đến du lịch halal”, Tazbir- cũng là 
người đứng đầu cơ quan du lịch tỉnh 
Yogyakarta cho biết. 

(Theo Thejakartapost)

đặc biệt cho các lễ rửa tội, các hoạt động 
nghi lễ của đạo Hồi và các khu vực phục 
vụ riêng cho khách du lịch nam và nữ.

Ảnh: Thejakartapost

Ảnh: ThejakartapostẢnh: Thejakartapost
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Được cơ quan về quản lí thuốc 
và thực phẩm thành phố Bắc 
Kinh công bố, bản hướng dẫn 

nêu hơn 40 quy định về môi trường, cơ 
sở vật chất, làm sạch và khử trùng các 
nhà vệ sinh.

Nhân viên các nhà hàng phải kiểm 
tra điều kiện vệ sinh mỗi giờ và cứ 15 
phút một lần vào khung giờ ăn. Tất cả 
các nhà vệ sinh nên được khử trùng ít 
nhất một lần một ngày, các phương tiện 
khác như vòi, bồn rửa, tay vịn, máy sấy 
tay và lỗ thông gió nên được khử trùng ít 
nhất bốn lần một ngày.

Bản hướng dẫn cũng cấm các nhà 
hàng sử dụng những dấu hiệu vệ sinh cá 
nhân khó xác định và khó phân biệt. Nhà 
vệ sinh trong các nhà hàng cũng nên có 
vách ngăn, gương và nắp ghế vệ sinh.

Duan Zhiyong, một quan chức chính 
phủ cho biết: “Bản hướng dẫn này đánh 

dấu sự khởi đầu của một “cuộc cách 
mạng nhà vệ sinh” tại các nhà hàng ở 
Bắc Kinh.

Năm 2015, Trung Quốc đã khởi động 
một cuộc cách mạng vệ sinh trên toàn 
quốc, yêu cầu giữ các nhà vệ sinh công 
cộng sạch hơn và dễ quản lí hơn.

Theo Duan, bản hướng dẫn này sẽ 
được áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ thực 
phẩm công cộng của Bắc Kinh, trong đó, 
5.000 nhà hàng dự kiến   sẽ phải cải thiện 
môi trường và dịch vụ vệ sinh của họ vào 
cuối năm nay.

(Theo Chinadaily)

Bộ trưởng Giáo dục Kim Sang-kon, 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Do Jong-whan và các 

nhà quản lí giáo dục của 10 thành phố 
trên khắp Hàn Quốc đã đưa ra cam kết 
trên trong chuyến thăm làng đình chiến 
Panmunjom, nằm trong DMZ và Trại 
Greaves, một căn cứ quân sự cũ của Mỹ 
nằm ngay phía nam biên giới.

Chuyến thăm này theo sau một thông 
báo của Chính phủ Hàn Quốc tháng 
trước rằng họ sẽ phát triển DMZ thành 
một trung tâm du lịch hòa bình quốc tế, 
xây dựng các tour du lịch trải nghiệm các 
con đường đi bộ và đạp xe yên bình chạy 
từ Tây sang Đông dọc theo DMZ.

Tại Trại Greaves, các đại biểu đã tham 
dự buổi biểu diễn của nghệ sĩ guitar Yang 

Tae-whan, người đã biểu diễn trong lễ bế 
mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 
vào tháng 2, và gặp các sinh viên trong 
một chuyến tham quan DMZ. 

“Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa , Thể thao 
và Du lịch đã chia sẻ nhu cầu xây dựng 
hình ảnh hòa bình về DMZ vào thời điểm 
gió ấm hòa bình và hoà giải đang thổi 
về phía bán đảo Triều Tiên” - Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết 
trong một thông cáo.

“Là bước đi đầu tiên để xây dựng 
hình ảnh hòa bình, chúng tôi đã mời 
các nhà quản lí giáo dục từ 10 tỉnh và 
thành phố đến đây. Chúng tôi sẽ hỗ trợ 
những nỗ lực trên bằng cách mở nhiều 
chuyến đi thực địa khác nhau đến DMZ, 
với sự hợp tác cùng các văn phòng giáo 
dục cấp thành phố và tỉnh”, ông Kim nói 
trong chuyến đi. 

Chuyến thăm này cũng diễn ra vài 
tuần sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc 
thông báo sẽ hướng tới rút quân và khí 
tài tại các trạm gác ở DMZ. Bộ Quốc 
phòng cho biết biện pháp này là một 
phần trong nỗ lực chuyển đổi khu vực 
biên giới có vũ trang thành biểu tượng 
hòa bình giữa hai miền Triều Tiên.

(Theo Yonhapnews)

TRUNG QUỐC: BẮC KINH THÚC ĐẨY “CUỘC CÁCH MẠNG 
NHÀ VỆ SINH” TẠI 5.000 NHÀ HÀNG
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành một bản hướng dẫn đối với nhà vệ sinh trong các nhà hàng, 
để cải thiện điều kiện vệ sinh tại 5.000 nhà hàng của thành phố trong năm nay, Nhật báo Thanh niên 
Bắc Kinh đầu tháng 8 đưa tin.

HÀN QUỐC MUỐN ĐƯA DMZ THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH 
VÀ GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ HÒA BÌNH
Các Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các nhà quản lí giáo dục trên toàn Hàn 
Quốc giữa tháng 8 đã cam kết sẽ hợp tác để chuyển đổi Khu phi quân sự DMZ - phân tách hai miền Triều Tiên 
thành một trung tâm giáo dục và du lịch theo chủ đề hòa bình.

Ảnh: Chinadaily

Ảnh: Yonhapnews
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Một trong số các ưu tiên của bà 
trong bốn năm tới là khuyến 
khích các công ty du lịch vừa 

và nhỏ phát triển, trong khi tăng cường 
sự phối hợp chung giữa khu vực công 
và tư nhân. Một trọng tâm cũng sẽ phát 
triển các điểm đến và sản phẩm địa 
phương mới, trong đó nhấn mạnh vào 
văn hóa và ẩm thực.

“Chúng tôi là một điểm đến không 
ngừng phát triển, có thể mang đến 
những trải nghiệm độc đáo cho du 
khách 365 ngày trong năm. Một đất 
nước nhỏ nhưng giàu có, không chỉ về 
sự phong phú trong cảnh quan thiên 
nhiên, mà còn là những người dân ấm 
áp, hiếu khách, đi vào trái tim của bạn 

và khiến bạn mong muốn trở lại“ - bà 
Revelo nói.

Khi trung tâm hội nghị mới của đất 
nước này đi vào hoạt động ở mức cao 
nhất, Revelo hi vọng sẽ định vị Costa 
Rica là một điểm đến hấp dẫn cho ngành 
công nghiệp du lịch kết hợp triển lãm, 
hội nghị (MICE). Nỗ lực thu hút các tuyến 
bay mới đến từ Bắc Mỹ cũng nằm trong 
chương trình nghị sự của Revelo.

“Thị trường Bắc Mỹ vẫn là động lực 
chính về số lượng khách du lịch đến 
Costa Rica, với gần 1,3 triệu du khách 
hàng năm và ước tính tiềm năng thị 
trường là hơn 20 triệu du khách”, Revelo 
nói. “Tôi sẽ đặt trọng tâm đặc biệt vào 
Hoa Kỳ và một điều quan trọng là chúng 

tôi sẽ tăng cường mối quan hệ với các 
hãng hàng không đến từ khu vực đó. Các 
tuyến bay bổ sung sẽ tăng cường hoạt 
động bay từ một thị trường quan trọng 
như vậy và mở ra các cơ hội mới. “

Costa Rica cũng đang đi đầu trong 
việc tìm kiếm sự bền vững về môi trường. 
Bà Revelo cũng sẽ tập trung nỗ lực tăng 
cường và khuyến khích nhiều công ty 
trong ngành du lịch đạt được chứng 
nhận du lịch bền vững (CST). Đã có 391 
công ty du lịch, bao gồm khách sạn, nhà 
điều hành tour, công ty cho thuê xe, cũng 
như bến thuyền và nhà hàng nhận được 
chứng nhận này, đồng thời thể hiện cam 
kết đối với hoạt động du lịch bền vững. 

(Theo Traveldailynews)

TÂN BỘ TRƯỞNG DU LỊCH COSTA RICA TIẾT LỘ KẾ HOẠCH 
THÚC ĐẨY DU LỊCH BỀN VỮNG 
Maria Amalia Revelo, tân Bộ trưởng Du lịch Costa Rica đã tiết lộ kế hoạch phát triển du lịch nước này trong bốn 
năm tới. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp hàng không, du lịch và khách sạn, bà Revelo 
có một chương trình nghị sự đầy tham vọng để tiếp tục đưa Costa Rica lên vị trí điểm đến hàng đầu ở Trung Mỹ.

Ảnh: Traveldailynews
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Đây là lần đầu tiên một hội nghị 
tương tự được tổ chức ở khu vực 
Đông Bắc Á. Nó được kỳ vọng sẽ 

khuyến khích các cách tiếp cận chiến 
lược mới trước thách thức của ngành du 
lịch đang tăng trưởng và những hậu quả 
lên các điểm đến thành thị, thông qua 
các kinh nghiệm và ý tưởng đổi mới.

Các cách tiếp cận sáng tạo đối với 
sự cạnh tranh tại các điểm đến thành 
thị, ảnh hưởng của công nghệ lên du 

lịch thành thị, hồi sinh các thành phố và 
tăng cường sự hòa nhập trong phát triển 
đô thị… nằm trong số các chủ đề nhận 
được nhiều sự quan tâm. 

Phân khúc du lịch trẻ và sự tăng 
trưởng của nó, cũng sẽ được nhắc trong 
một sự kiện bên lề Hội nghị Thượng đỉnh.

Seoul là một điểm đến đẳng cấp của 
du lịch thành thị, với các điểm du lịch 
đa dạng, từ di sản - như hoàng cung, 

chợ truyền thống…, đến các bảo tàng 
và công trình kiến trúc hiện đại. Các dự 
án tái thiết đô thị gần đây của Seoul đã 
giúp biến đổi một cảng dầu cũ thành 
một công viên văn hóa, và tăng cường 
lợi ích du lịch tại các địa điểm được 
sử dụng trong Thế vận hội mùa Đông 
Pyeongchang 2018 và Hội nghị Thượng 
đỉnh liên Triều.

(Theo Financial Express)

Tuy nhiên, đó sẽ là một thách 
thức để “giới thiệu thông điệp 
đến với khách hàng” và nâng 

cao nhận thức cho các đại lý du lịch trực 
tuyến (OTA) - hiện vẫn thường không 
đề cập tới các khách sạn đã đạt được 
chứng chỉ này.

Phân tích của Tui dựa trên dữ liệu năm 
2017 của 330 khách sạn, trong đó 75% 
được chứng nhận bền vững - cho thấy, so 
với các khách sạn không có chứng chỉ, các 
khách sạn bền vững có lượng nước thải/
khách trong một đêm ít hơn 24%; sử dụng 
nước sạch ít hơn 19%, sản sinh lượng CO2 
ít hơn 10%, và có số lượng nhân viên người 
địa phương nhiều hơn 9%. Các khách sạn 
được công nhận bền vững cũng đạt được 
tỷ lệ khách hài lòng cao hơn. 

Các khách sạn bền vững trong danh 
sách trên đều được chứng nhận bởi Hội 
đồng Du lịch bền vững toàn cầu. 

Giám đốc bền vững của Tui, Jane 
Ashton nói: “Nghiên cứu của chúng tôi 
chỉ ra, có sự khác biệt đáng kể trong 
trải nghiệm của khách hàng. Chứng chỉ 
khách sạn bền vững như Travelife giúp 
cải thiện và tiếp tục gia tăng chất lượng 
phục vụ của các khách sạn”.

“Thách thức còn lại đó là làm sao có 
thể đưa được thông điệp này tới khách 
hàng. Có một lượng lớn khách hàng 

cho biết, họ sẽ chọn một khách sạn bền 
vững hơn nếu có thông tin, tuy nhiên, 
đây không phải là điều đầu tiên họ nghĩ 
tới khi xem xét khách sạn”, bà Ashton 
nhận xét.

Tập đoàn Tui đặt ra mục tiêu thay đổi 
thực tế trên thông qua việc mở rộng trao 
đổi về “tại sao một kỳ nghỉ bền vững hơn 
lại là một lựa chọn tốt hơn”.

Bà Ashton nhấn mạnh: “Điều chúng 
tôi thực sự muốn là tạo ra một sự thay 
đổi lớn lao trong toàn bộ ngành du lịch 
nghỉ dưỡng”. Tuy nhiên, mục đích trên 
đang gặp khó khăn do các OTA hàng 
đầu. “Những công ty này cần phải quan 
tâm nhiều hơn đến các chứng nhận. Họ 
đang bỏ qua cơ hội bởi vì ngày càng có 
nhiều khách hàng muốn được biết tới sự 
khác biệt trong mọi lĩnh vực”.

(Theo Travel Weekly)

DU KHÁCH CÓ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CAO HƠN TẠI CÁC KHÁCH 
SẠN CÓ CHỨNG CHỈ BỀN VỮNG
Theo một nghiên cứu của Tập đoàn Tui - hãng du lịch, lữ hành và nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới, chứng nhận 
bền vững dành cho khách sạn sẽ giúp tiết kiệm chi phí và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

TƯƠNG LAI BỀN VỮNG CHO DU LỊCH ĐÔ THỊ NGÀY CÀNG 
ĐƯỢC QUAN TÂM
Du lịch thành thị và tiềm năng cho các thành phố bền vững và toàn diện - sẽ là trọng tâm chính của Hội nghị 
Thượng đỉnh Toàn cầu Tổ chức du lịch thế giới lần thứ 7 về Du lịch thành thị (diễn ra từ ngày 16 - 19/9/2018) 
tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Mục tiêu của Hội nghị là đặt ra một tầm nhìn đến năm 2030 cho phân khúc du 
lịch đang có tốc độ tăng trưởng cao này. 

Ảnh: Travel WeeklyẢnh: Travel Weekly
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Một khu nghỉ dưỡng cao cấp 
khác mang tên Shinta Mani 
Wild đã đi vào hoạt động trong 

khu thung lũng kết nối hai vườn quốc gia 
Bokor và Kirirom, với 15 trại nghỉ dưỡng 
dọc theo bờ sông dài 1,5km.

Các nhà điều hành Shinta Mani Wild 
cũng làm việc với Wildlife Alliance, Chính 
phủ Campuchia và các tổ chức khác để 
bảo vệ khu vực thung lũng. Không chỉ 
đem lại nguồn thu nhập bền vững cho 
các cộng đồng gần đó, doanh thu từ hai 
khu trại trên còn được Wildlife Alliance 
sử dụng trong các hoạt động chuyên 
môn của mình, nhằm bảo tồn tự nhiên 
trong khu vực Kravanh. 

“Du lịch đóng một vai trò lớn và ngày 
càng gia tăng trong việc bảo vệ môi 

trường” Bill Bensley, nhà sáng lập Shinta 
Mani Wild cho biết. “Tuy nhiên, có nhiều 
chính phủ không có đủ kinh phí chi trả 
cho các dự án, tổ chức làm nhiệm vụ 
nghiên cứu, bảo tồn”.

“Du lịch cao cấp có tần suất thấp có 
thể đem tới một giải pháp có khả năng 
đem lại nguồn thu giúp bảo vệ và quản 
lý các khu vực tự nhiên một cách bền 
vững. Du khách sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn 
để trải nghiệm các khu vực này theo một 
cách gần gũi mà không phải đối mặt với 
các đám đông”, ông Bensley nói. 

Koy Lay hiện đang điều hành một 
nhà nghỉ trong một dự án du lịch cộng 
đồng khác của Wildlife Alliance cho biết: 
“Bởi vì chúng tôi đang cùng Wildlife 
Alliance bảo vệ thiên nhiên, gia đình 

chúng tôi cũng có được nguồn thu nhập 
bền vững từ du lịch. Các dự án tương tự 
đem lại cơ hội cho du khách được khám 
phá rừng rậm, đến gần hơn với các loài 
động vật quý hiếm, gặp gỡ các cộng 
đồng bản địa… cũng như trực tiếp tìm 
hiểu và quan sát những nỗ lực đang 
được tiến hành để đảm bảo rằng thiên 
nhiên quý giá này đang được bảo vệ cho 
nhiều thế hệ sau nữa…

“Dãy Cardamom là một khu vực 
rất quan trọng và việc bảo vệ nó là vô 
cùng cần thiết,” Suwanna Gauntlett, nhà 
sáng lập, CEO của Wildlife Alliance nói. 
“Những sáng kiến như trên - và chính các 
du khách đang góp phần hiện thực hóa 
sứ mệnh này”. 

(Theo SCMP) 

Dãy núi Kravanh (hay còn gọi 
là Cardamom, nằm ở Tây Nam 
Campuchia và miền Đông Thái 
Lan) là một trong những khu 
vực tự nhiên hoang dã còn sót 
lại của Đông Nam Á. Nhiều biện 
pháp đã được thực hiện để bảo 
vệ cảnh quan, thiên nhiên nơi 
đây, trong đó bao gồm cả du lịch 
có trách nhiệm. Năm 2015, tổ 
chức Wildlife Alliance (Liên minh 
Cuộc sống hoang dã) đã hợp 
tác với các công ty du lịch Khiri 
Travel, Yaana Ventures và Minor 
International để lên kế hoạch xây 
dựng Khu trại Cardamom (CTC) 
ngay trong trung tâm của một 
hành lang bảo vệ loài voi châu 
Á. Công việc thiết kế bắt đầu vào 
tháng 1/2017 với các nguyên vật 
liệu và nguồn nhân công được 
tìm kiếm ngay tại địa phương. 10 
tháng sau, CTC bắt đầu mở cửa.

CAMPUCHIA: DU LỊCH CAO CẤP GIÚP BẢO TỒN 
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

Khu nghỉ 
dưỡng cao 
cấp Shinta 
Mani Wild. 
Ảnh: SCMP 
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VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

TS. Trần Hữu Sơn- Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian VN

Du lịch đang phát triển mạnh mẽ, trở 
thành một ngành kinh tế quan trọng 
ở nước ta. Các mô hình du lịch cộng 
đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông 
thôn… đang được nhiều tộc người áp 
dụng. Ở miền núi phía Bắc, du lịch cộng 
đồng phát triển, di sản văn hóa đang 
trở thành tài sản nguồn lực tạo nên sản 
phẩm du lịch. Trong bài viết này, chúng 
tôi tập trung đề cập vai trò của di sản 
văn hóa các dân tộc thiểu số trong thiết 
kế, xây dựng các sản phẩm du lịch.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH

BỀN VỮNG

Mù Cang Chải mùa lúa chín. Ảnh: Báo Công an Nhân dân
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 Du lịch miền núi dân tộc giàu lợi thế 
Một số tộc người ở miền Bắc có điều kiện thuận lợi là nằm 

trong vùng trọng điểm du lịch quốc gia, lượng du khách đến với 
các bản làng hàng năm rất đông. Nhưng muốn khai thác phát 
huy các di sản văn hoá sản xuất thành sản phẩm du lịch đòi hỏi 
đồng bào phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu của du khách. 
Ngay từ những năm đầu thế kỷ XXI, được sự giúp đỡ của một số 
tổ chức phi chính phủ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh 
phối hợp với người dân ở các điểm du lịch tiến hành nghiên cứu 
nhu cầu của du khách quốc tế. 

Qua nghiên cứu (bằng phương pháp phát phiếu phỏng vấn 
và phỏng vấn sâu) đã thu được kết quả: 90% du khách thích 
nghe hướng dẫn viên du lịch là người dân tộc thiểu số. 71% 
du khách muốn được ngủ và ăn ngay tại cộng đồng các làng 
người dân tộc thiểu số. Đặc biệt là ở các điểm du lịch xa trung 
tâm huyện lị từ 10 - 20 km thì du khách càng có nhu cầu nghỉ tại 
cộng đồng thôn bản. 81% du khách muốn được tham gia vào 
các hoạt động của người dân như dệt vải, làm ẩm thực, chế biến 
thuốc tắm... 83% du khách muốn mua sản phẩm đồ lưu niệm 
ngay tại nơi sản xuất của người dân ở các hộ gia đình. Từ nghiên 
cứu nhu cầu du khách, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch các 
tỉnh đã phối hợp với các nhà tư vấn nghiên cứu xây dựng mô 
hình du lịch cộng đồng. Trong mô hình du lịch cộng đồng luôn 
đề cao vai trò của người dân bản địa. Người dân phải thực sự là 
chủ nhân có quyền tham gia các hoạt động du lịch và phải được 
hưởng lợi từ các hoạt động du lịch. Các doanh nghiệp nhà nước 
chia sẻ quyền lợi cho cộng đồng các dân tộc thiểu số thông qua 
hệ thống các dịch vụ thuộc cộng đồng như nhà nghỉ của người 
dân (homestay), bán sản phẩm đồ thủ công, cung cấp dịch vụ 
ăn uống, đi lại... 

Người dân muốn thu được nhiều lợi nhuận qua hệ thống 
dịch vụ đều thành lập Ban đại diện của những gia đình tham 
gia dịch vụ du lịch. Ban đại diện là đầu mối nhằm quản lý các 
dịch vụ lưu trú, ăn nghỉ, sinh hoạt... Ban đại diện có quyền thống 
nhất về giá cả nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp bắt chẹt 
từng hộ gia đình, ép các hộ gia đình giảm giá để thu lợi ích riêng 
của doanh nghiệp. 

Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch dựa vào tài nguyên 
của cộng đồng, do cộng đồng chủ động tham gia xây dựng sản 
phẩm quản lý và vì lợi ích của cộng đồng. Du lịch cộng đồng 
được xây dựng và phát triển ở vùng người Thái ở bản Lác, huyện 
Mai Châu (Hòa Bình) vào giữa thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Đến năm 
2000, người Tày ở bản Dền, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào 
Cai cũng triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Sau 
20 năm phát triển, đến nay, du lịch cộng đồng được xây dựng 
thành công ở vùng người Thái, người Tày, người Dao, Mông tại 
các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, 
Thái Nguyên... Nhiều điểm du lịch cộng đồng thu hút hàng vạn 

du khách, như Bản Dền (Lào Cai) đón 12.000 lượt khách quốc tế 
(năm 2008), các điểm du lịch cộng đồng ở Mai Châu (Hòa Bình) 
đón 400.000 lượt du khách, trong đó có 100.000 lượt du khách 
quốc tế (năm 2017). Các điểm du lịch cộng đồng, như bản Lác, 
bản Văn (huyện Mai Châu, Hòa Bình), bản Áng (huyện Mộc 
Châu, Sơn La), bản Mển, Phiêng Lơi (Điện Biên), Quản Bạ (Hà 
Giang)... trở thành những điểm đến quen thuộc của các hãng lữ 
hành và các tour du lịch vùng Tây Bắc. 

Du lịch cộng đồng đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo 
nguồn sinh kế mới cho người dân vùng cao. Các điểm du lịch 
cộng đồng ở Sa Pa (Lào Cai) có tốc độ xóa đói, giảm nghèo 
nhanh gấp 3 lần so với các thôn, bản không có du lịch. Năm 
2015, số hộ nghèo ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) chiếm 20%, 
trong khi ở các điểm du lịch cộng đồng, số hộ nghèo chỉ chiếm 
từ 4 - 5%. Du lịch cộng đồng đem lại nguồn thu khá lớn cho 
người dân và xã hội. Ở bản Mển, xã Thanh Nưa, thành phố Điện 
Biên, có 110 hộ dân và có tới 25 hộ gia đình có người tham gia 

Khách nước ngoài đang ngắm nhìn toàn cảnh 
Sapa từ Lầu vọng cảnh. Ảnh: Viettravel

Khách nước ngoài đang ngắm nhìn toàn cảnh 
Sapa từ Lầu vọng cảnh. Ảnh: Viettravel

các dịch vụ du lịch. Năm 2014, bản Mển đã đón 1.200 đoàn 
khách tới thăm. Vào dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ, bản Mển mỗi ngày đón 5 đoàn khách đến thăm. Bản 
Phiêng có cảnh quan đẹp, có 30 hộ gia đình tham gia dịch vụ 
du lịch, những tháng đông khách mỗi hộ cũng thu được từ 
3-5 triệu đồng. Năm 2017, thu nhập bình quân từ du lịch cộng 
đồng ở bản Dền, Tả Van, Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai của 
mỗi hộ gia đình là 25-60 triệu đồng/năm, có một số hộ đạt 70-
90 triệu đồng/năm. Nguồn thu của các hộ làm dịch vụ du lịch 
cao gấp từ 5-10 lần so với các hộ không làm du lịch. 

Biến di sản thành sản phẩm du lịch 
Đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đã biết chắt 

lọc kho tàng di sản văn hóa truyền thống, xây dựng thành các 
sản phẩm du lịch hấp dẫn: Khôi phục nghề thủ công truyền 
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thống. Đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều nghề thủ công 
truyền thống có giá trị văn hoá cao như nghề chạm khắc bạc, 
nghề thêu dệt thổ cẩm làm trang phục, nghề rèn đúc, nghề làm 
đồ mộc, đan lát, làm nhạc cụ... Từ khi du lịch phát triển, các tộc 
người đã lựa chọn một số nghề để đầu tư tổ chức sản xuất tạo ra 
sản phẩm cho du lịch. Điển hình là nghề thêu dệt thổ cẩm. Hội 
phụ nữ các xã đã tổ chức các câu lạc bộ sản xuất thổ cẩm. Câu 
lạc bộ của hội phụ nữ xã Tả Phìn (Sa Pa) ở Lào Cai có đến 300 hội 
viên tham gia. Câu lạc bộ sản xuất thổ cẩm của phụ nữ xã Nghĩa 
Lợi (thị xã Nghĩa Lộ) ở Yên Bái có gần 100 hội viên tham gia... Các 
câu lạc bộ này được các tổ chức phi chính phủ tư vấn về mẫu 
mã sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm bước đầu. 

Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 
vay vốn, tổ chức lớp dạy nghề miễn phí cho người dân. Nhờ vậy 
mỗi người tham gia sản xuất các sản phẩm phục vụ du lịch đều 
có thu nhập cao. Bình quân mỗi người thu nhập từ 1- 2 triệu 
đồng/tháng. Có một số hội viên của xã Tả Phìn thu nhập mỗi 
năm từ 10 - 12 triệu đồng nhờ bán các sản phẩm cho du khách. 
Một số hội viên vừa sản xuất vừa trực tiếp bán sản phẩm mỗi 
tháng cũng thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng. Đây là mức thu nhập 
rất cao của một lao động người dân tộc thiểu số. Nhờ có du lịch 
nên nghề thủ công truyền thống đã trở thành hàng hoá, sản 
phẩm du lịch chứ không chỉ là những sản phẩm tự cung tự cấp 
cho gia đình

Trước nhu cầu du khách thích nghỉ tại bản làng nên nhiều 
hộ gia đình người Dao đã tu sửa ngôi nhà trở thành nhà nghỉ 
cộng đồng phục vụ du khách (homestay). Năm 2005, ở xã Tả 
Phìn, huyện Sa Pa chỉ có 2 gia đình tu sửa ngôi nhà của mình 
thành nhà nghỉ cộng đồng thì đến nay đã có 11 hộ gia đình 
làm dịch vụ homestay. Ở Nậm Đăm - Quản Bạ, Hà Giang cũng 
có nhiều hộ xây dựng ngôi nhà mới hoặc tu sửa nhà cũ trở 
thành nhà nghỉ cộng đồng. Các ngôi nhà này đều giữ kiến trúc, 
khuôn viên, mặt bằng, kết cấu bên trong giống như ngôi nhà 
cổ truyền. Các phòng nghỉ đều bố trí như nhà nghỉ bình dân, 

có đồ dùng mới, tủ, bàn ghế, ti vi và có công trình vệ sinh khép 
kín. Vật liệu xây dựng đều là những vật liệu truyền thống gỗ, tre, 
không sử dụng các vật liệu hiện đại như xi măng, gạch, ngói. 
Như vậy, người Dao vẫn giữ được kiến trúc và nếp sống truyền 
thống trong ngôi nhà đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi 
cho du khách sử dụng các dịch vụ của kiểu nhà nghỉ (có ti vi, 
có hệ thống vệ sinh đảm bảo). Nhờ vậy, số du khách nghỉ tại 
các nhà nghỉ truyền thống của người Dao tăng rất nhanh. Năm 
2005 mới có 200 du khách nghỉ tại các nhà nghỉ cộng đồng ở Tả 
Phìn thì đến năm 2009 là 1.187 du khách đã nghỉ tại 11 nhà nghỉ 
của người Dao ở thôn Sả Séng, năm 2017 thu hút trên 5.000 du 
khách. “Văn hóa ở” với các công năng của ngôi nhà khiến cho 
ngôi nhà truyền thống của các tộc người Tày, Mường, Thái, Giáy, 
Dao… đều trở thành sản phẩm lưu trú. Nguồn thu từ ngôi nhà 
chiếm đến 70% dịch vụ du lịch. 

Muốn phát triển du lịch theo hướng bền vững đòi hỏi cộng 
đồng các dân tộc thiểu số ở các điểm du lịch phải bảo vệ được 
bản sắc văn hoá dân tộc. Vì bản sắc văn hoá không chỉ là tài 
nguyên mà còn là tài sản sản xuất ra các sản phẩm du lịch. Đánh 
mất bản sắc văn hoá dân tộc thì điểm du lịch đó sẽ lụi tàn không 
còn sức hấp dẫn du khách. Nhưng muốn giữ gìn phát huy được 
bản sắc văn hoá dân tộc đòi hỏi phải có hệ thống chính sách 
đồng bộ như chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của người 
dân, chính sách tôn vinh các nghệ nhân và các di sản văn hoá 
độc đáo, chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho 
các sản phẩm du lịch phát triển, chính sách đào tạo trao truyền 
di sản văn hoá dân tộc qua các thế hệ. Du lịch phát triển tạo 
thêm thu nhập cho người dân, giúp cho người dân càng nhận 
thức rõ về vai trò của di sản văn hoá truyền thống với vấn đề sản 
xuất các sản phẩm du lịch. Vì vậy, du lịch phát triển tạo thêm 
nguồn thu cho người dân có điều kiện để giữ gìn phát huy bản 
sắc văn hoá dân tộc. n
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Hàn Quốc là một cường quốc 
du lịch nổi bật nhất tại châu Á. 
Nguyên nhân thành công của 
du lịch Hàn Quốc đến từ sự đầu 
tư bài bản của Chính phủ và 
một trong những chính sách tác 
động lớn đến sự phát triển của 
ngành du lịch là chính sách phát 
triển du lịch bền vững. 

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN

DU LỊCH 
BỀN VỮNG
Ở HÀN QUỐC

Đảo Jeju Hàn Quốc. Ảnh: Pinterest
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I. Tăng sự hiểu biết về du lịch bền vững
Ở Hàn Quốc, thuật ngữ “du lịch bền vững” được sử dụng 

trong học viện chứ không phải trong thực tế. Kể từ năm 1992, 
người ta bắt đầu nói về thuật ngữ phát triển bền vững, và sau đó 
chuyển sang phát triển du lịch bền vững. Mọi người có thể quen 
thuộc với thuật ngữ và khái niệm phát triển bền vững nhưng có 
thể chưa hiểu rõ về du lịch bền vững vì nó không được sử dụng 
nhiều trong thị trường để giao tiếp với khách hàng. Mặt khác, 
du lịch sinh thái dễ hiểu hơn và được công chúng chấp nhận. Tất 
nhiên, đã có một số trường hợp khai thác sai hoặc sử dụng quá 
mức. Tính bền vững là một nguyên tắc, trong khi du lịch sinh thái 
là một sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của Hàn Quốc.

Theo khảo sát được Hàn Quốc thực hiện từ năm 1998, sự 
hiểu biết của công chúng và kinh nghiệm về du lịch sinh thái 
đã tăng lên. Vì vậy, người Hàn Quốc khá ý thức về sự bền vững 
và du lịch bền vững. Nhưng điều đó không có nghĩa là hành vi 
du lịch của họ là bền vững hoặc có trách nhiệm. Chính phủ Hàn 
Quốc đã nỗ lực rất nhiều để cung cấp dịch vụ thông dịch và 
giáo dục cho khách du lịch.

Tuy nhiên, phong trào du lịch bền vững rất phát triển bắt 
đầu từ du lịch sinh thái ở các khu vực nông thôn và khu vực 
được bảo vệ. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng với 
Bộ Môi trường Hàn Quốc đã hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái và 
cộng đồng từ cuối năm 2000. Nhờ những chương trình hỗ trợ 
đào tạo, Hàn Quốc đã có rất nhiều hướng dẫn viên địa phương 
có kiến thức về bảo tồn văn hoá.

Bên cạnh du lịch sinh thái, những khía cạnh khác của du lịch 
như du lịch thành phố, hay du lịch kinh doanh cũng tập trung 
vào sự bền vững. Tuy nhiên, ở những khía cạnh du lịch khác, 
Hàn Quốc sử dụng thuật ngữ “du lịch lành mạnh”. Thuật ngữ “du 
lịch lành mạnh” cũng có tiếng vang tốt với công chúng. Ngày 
càng có nhiều doanh nghiệp du lịch thể hiện sự quan tâm của 
họ trong việc quản lý và chứng nhận bền vững.

Thành phố Suwon là một trong những thành phố hàng 
đầu trong phát triển thành phố bền vững. Thành phố đã có 
những nỗ lực lớn để tăng sản lượng năng lượng sinh thái, 
mở rộng các khu vực cấm xe, kết hợp công chúng trong phát 
triển và quản lý thành phố, và bảo tồn tài sản văn hoá của họ 
bao gồm Pháo đài Hwaseong, di sản thế giới được UNESCO 
công nhận. Thành phố đã phát triển Tiêu chuẩn Du lịch Thành 
phố Bền vững Hàn Quốc và được công nhận Tiêu chí của Hội 
đồng du lịch bền vững toàn cầu (GSTC). Tiêu chuẩn này sẽ 
được sử dụng như một phương châm để phát triển và quản lý 
du lịch thành phố bền vững. Thành phố có kế hoạch làm việc 
với các thành phố khác của Hàn Quốc để tạo ra các điểm du 
lịch bền vững hơn.

II. Định hướng phát triển du lịch bền vững 
Chính phủ Hàn Quốc đã sớm ban hành nhiều chính sách 

để thúc đẩy du lịch bền vững tại nước này. Tháng 8 năm 2008, 
chiến lược “các-bon thấp, tăng trưởng xanh” đã được tung ra 
như một tầm nhìn mới cho sự phát triển dài hạn của Hàn 
Quốc. Năm 2009, “Luật cơ bản về tăng trưởng xanh” có hiệu 
lực, cũng trong năm “Kế hoạch 5 năm cho tăng trưởng xanh” 
được công bố để hướng tới một con đường cho tương lai của 
Hàn Quốc là “tăng trưởng xanh”. Bên cạnh đó, còn có thể kể 
đến rất nhiều chính sách phát triển bền vững khác như: Chiến 
lược Phát triển Công nghiệp năng lượng xanh (09/11/2008), 
Quy hoạch Tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu (ngày 19 
tháng 9 năm 2008), Dự án Tăng trưởng Xanh Mới (ngày 16 
tháng 1 năm 2009), Chiến lược Xúc tiến Tăng trưởng mới (13 
tháng 1 năm 2009), Các biện pháp toàn diện về Công nghệ 
xanh R & D (13 tháng 1 năm 2009).

Kế hoạch 5 năm cho tăng trưởng xanh 2009-2013 là một 
trong kế hoạch đã có sức ảnh hưởng lớn đến phát triển du lịch 
bền vững. Kế hoạch này đã vạch ra tầm nhìn, 3 chiến lược và 10 
chính sách trực tiếp sau: 

Tầm nhìn: Mô hình một quốc gia xanh - thông qua việc tạo 
ra sự hài hòa đạo đức giữa môi trường và kinh tế. 

Ba chiến lược: (1) Các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu 
và độc lập về năng lượng; (2) Tạo ra các động lực tăng trưởng 
mới; (3) Cải thiện chất lượng cuộc sống và tình trạng đất nước. 

10 chính sách trực tiếp:

- Chuyển đổi mô hình phát triển hướng tới một xã hội với lượng 
phát thải nhà kính thấp

Tối đa hóa hiệu quả sinh thái trong việc sử dụng nguồn lực, 
giảm thiểu tác động môi trường. Áp dụng các biện pháp và 
chính sách các-bon thấp và thân thiện sinh thái để tránh tình 
trạng suy thoái môi trường từ các hoạt động tăng trưởng kinh tế.

- Công nghệ xanh là động cơ tăng trưởng tương lai

Tiến sĩ Mihee 
Kang phát biểu tại 

Hội thảo du lịch 
sinh thái trong 

Hội nghị GSTC ở 
Suwon, Hàn Quốc. 
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Công nghệ xanh sẽ được khuyến khích và áp dụng tối 
đa để giảm phát thải khí nhà kính và để tạo ra động lực tăng 
trưởng mới. Hội tụ giữa các nền công nghệ tiên tiến nhất để 
phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng hóa thạch 
sạch (IGCC, CGS), bao gồm các thành phần của năng lượng mặt 
trời và mặt trời nhân tạo. Áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu về công 
nghệ xanh và tăng tính cạnh tranh quốc tế.

- Tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và 
hướng tới là một nước xuất khẩu mới về ngành công nghiệp xanh

Các ngành công nghiệp dựa trên tri thức sẽ thay thế các 
ngành công nghiệp nhà máy chuyên sâu và là động cơ tăng 
trưởng mới trong thế giới công nghiệp. Ngành công nghiệp 
thân thiện với môi trường sẽ được chăm chút cho ngành công 
nghiệp trong tương lai. Nâng cao hiệu quả năng lượng và 
ngành công nghiệp thân thiện môi trường. Thúc đẩy sản xuất 
các sản phẩm sinh thái như xe hơi sinh thái, chất bán dẫn sinh 
thái và các loại vải sinh thái để đem thu nhập quốc gia khoảng 
30.000 USD một năm trong lĩnh vực này.

- Tạo việc làm xanh (công ăn việc làm từ công nghiệp xanh)

Việc làm mới sẽ được tạo ra bởi năng lượng tái tạo và các 
chương trình cải thiện môi trường. Chỉ riêng ngành công 
nghiệp tái tạo dự kiến sẽ tạo ra 95.000 việc làm mới trong năm 
2030. Xây dựng nền giáo dục đào tạo đội ngũ chuyên gia cao 
cấp “xanh” thông qua chuyển đổi ngành công nghiệp hiện có 
vào ngành công nghiệp và giáo dục xanh.

- Chuyển đổi sang mô hình vận tải xanh, xây dựng và kiến trúc 
xanh, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị sinh thái

Cải thiện toàn bộ hệ thống trên sẽ dẫn đến chất lượng cuộc 
sống và môi trường cao hơn hiện tại. Khả năng cạnh tranh của 
các thành phố sẽ được tăng cường bằng cách thực hiện quy 
hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị sinh thái, kết hợp với 
công nghệ năng lượng, môi trường, giao thông vận tải cải thiện 
chất lượng không khí và mở rộng các vùng sinh thái. Thiết kế 
và xây dựng thành phố không có khí thải các-bon, thúc đẩy các 
tòa nhà văn phòng xanh, các doanh nghiệp xanh. Nâng cao 
hiệu quả của vận tải đường bộ. Mở rộng đầu tư và phát triển 
công nghệ về giao thông công cộng và hệ thống đường sắt. 
Mở rộng làn đường xe đạp.

- Cuộc cách mạng sống xanh ở Hàn Quốc

Từ mô hình tiêu thụ đến phong cách sống nói chung sẽ 
được thiết lập trên toàn quốc. Mỗi ngày đều áp dụng thực hành 
các - bon thấp như chiến dịch công cộng để nâng cao giá trị 
sinh thái trong xã hội (phong trào sống và tiêu thụ sinh thái). 
Chính sách áp dụng trên toàn quốc bằng các biện pháp như 
một quy định chặt chẽ về lượng khí thải CO2 của xe và hệ thống 
nhãn hiệu sinh thái, quản lý cả hai phía từ cung và cầu.

- Giáo dục và chính sách văn hóa xanh

Các chiến dịch văn hóa xanh sẽ được phát huy rộng rãi, sử 
dụng phương tiện truyền thông và giáo dục như các kênh chính 
thức. Ý tưởng xanh sẽ là trung tâm của nền văn hóa và du lịch.

- Mô hình thuế xanh và hỗ trợ tài chính chủ động

Hệ thống thuế hiện hành sẽ được sửa đổi và kết hợp với 
các yếu tố thân thiện hơn, bên cạnh đó chính phủ cũng hỗ trợ 
tài chính để thúc đẩy đầu tư vào các ngành công nghiệp xanh. 
Khuyến khích chuyển đổi sang tiêu thụ các-bon thấp và các mô 
hình sản xuất xanh theo quy định nếu gây ô nhiễm phải trả tiền 
theo nguyên tắc nghiêm ngặt, chuyển dịch cơ cấu giá bao gồm 
chi phí môi trường và xúc tiến các sản phẩm xanh.

- Hàn Quốc là một quốc gia tiên phong trên toàn cầu về tăng 
trưởng kinh tế xanh

Hình ảnh quốc gia và sức mạnh thương hiệu của Hàn Quốc 
sẽ được tăng cường thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng xanh. 
Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu ý tưởng xanh, công 
nghệ xanh, tri thức xanh cho nhiều nước trên thế giới trong 
tương lai gần. Thương hiệu Hàn Quốc là mục tiêu quốc gia.

- Đóng góp cho cộng đồng quốc tế

Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia các cuộc đàm phán sau năm 
2012 và thực hiện vai trò lãnh đạo xanh. Hàn Quốc sẽ theo đuổi 
những nỗ lực ngoại giao tích cực trong lĩnh vực môi trường bao 
gồm cả những nỗ lực để chủ tọa các tổ chức hội nghị quốc tế về 
môi trường tại Hàn Quốc. Đồng thời thực hiện hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) ở các nước đang phát triển.

Kế hoạch Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc là tầm nhìn quốc 
gia toàn diện, bao gồm cải cách năng lượng và cũng như tạo 
công ăn việc làm, hồi sinh môi trường, tăng cường năng lực 
cạnh tranh doanh nghiệp và thay đổi trong phong cách sống 
của mỗi công dân. Mô hình tăng trưởng xanh đang được 
Hàn Quốc đặc biệt quan tâm bởi nó không chỉ bảo đảm tăng 
trưởng kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển 
du lịch bền vững.

(Theo Travindy.com, un.org)
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>>> BULGARIA:

CHÍNH SÁCH 
HỢP TÁC
VĂN HÓA
QUỐC TẾ

Xu hướng của 

chính sách hợp tác 

văn hóa quốc tế của Cộng 

hòa Bulgaria có tính mở, 

đối thoại và nhấn mạnh 

vào quá trình hợp tác 

văn hóa quốc tế.
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1. Tổng quan về xu hướng chính
Trong những năm gần đây, xu hướng của chính sách hợp tác 

văn hóa quốc tế của Cộng hòa Bulgaria có tính mở, đối thoại và 
nhấn mạnh vào quá trình hợp tác văn hóa quốc tế. Văn hóa châu 
Âu và thế giới được chào đón tại Bulgaria, được khuyến khích 
thúc đẩy những thành tựu hàng đầu của nền văn hóa quốc gia ở 
nước ngoài theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là những ưu tiên 
chính của chính sách văn hóa quốc tế của Bulgaria:

• Tăng cường độ phủ sóng của nền văn hóa Bulgaria và 
tạo dựng một hình ảnh đối tác tiềm năng trong quan 
hệ văn hóa quốc tế, bằng các chính sách ở cấp song 
phương và đa phương;

• Tôn trọng và ghi nhận các giá trị toàn nhân loại của sự 
đa dạng văn hóa;

• Thúc đẩy những thành tựu của nghệ thuật và văn hóa 
Bulgaria ở nước ngoài; giới thiệu sự đa dạng của các nền 
văn hóa khác tại Bulgaria;

• Luôn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Bulgaria 
trong các sự kiện nghệ thuật quốc tế, để thúc đẩy giao 
lưu tự do giữa các nghệ sĩ, giá trị văn hóa, sản phẩm và 
dịch vụ văn hóa; 

• Vai trò và nhiệm vụ của văn hóa được ví như là một 
phương tiện để ngăn xung đột và vượt qua các tình 
huống khủng hoảng, v.v.

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2007, Chính sách văn hóa 
quốc tế của Bulgaria đã tập trung vào việc cải thiện khung 
pháp lý và chuẩn bị tích cực để tham gia đầy đủ vào các vấn 
đề văn hóa trong khối Liên minh châu Âu (EU). Kể từ năm 
2007, với tư cách là một thành viên của EU, Bulgaria đã đóng 
một vai trò quan trọng trong các sáng kiến   chính trị và các 
sáng kiến trong lĩnh vực văn hóa của chính phủ các nước khu 
vực Đông Nam Âu (SEE). 

2. Chính sách ngoại giao văn hóa
Trong giai đoạn 2001-2009, Bulgaria đã ký 104 thỏa thuận 

và Nghị định thư trong lĩnh vực hợp tác văn hóa, bao gồm các 
chương trình hợp tác văn hóa như: sản xuất điện ảnh, di sản 
văn hóa, v.v.

Bulgaria có 10 viện văn hóa ở nước ngoài, được thành lập 
nhờ các Hiệp định song phương, nằm ở các thành phố thủ 
đô tại châu Âu: Berlin, Bratislava, Budapest, Prague, Moscow, 
Skopje, Warsaw, Vienna (Haus Wittgenstein), Paris và Rome. 

Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước hàng năm đối với hợp tác 
văn hóa quốc tế, các tổ chức công và tư có thể đóng góp các 
sáng kiến   nhằm thúc đẩy nền văn hóa và văn minh Bulgaria ở 
châu Âu, phổ biến các giá trị của EU cho người dân Bulgari.

Viện Văn hóa Nhà nước và Bộ Ngoại giao được thành lập 
năm 2006 như một công cụ của ngoại giao văn hóa. Hoạt 
động chính của các tổ chức này liên quan đến việc xây dựng 
chính sách của Bộ trong lĩnh vực hợp tác khoa học, văn hóa 
và giáo dục quốc tế của Cộng hòa Bulgaria như những ưu 
tiên của chính sách đối ngoại của nhà nước. Trong số các mục 
tiêu chính của Viện là tham gia quảng bá hình ảnh tích cực 
của Bulgaria đương đại với nền văn hóa cổ xưa và năng động 
phong phú, góp phần vào quá trình đối thoại liên văn hóa và 
hợp tác văn hóa quốc tế. 

3. Các chương trình châu Âu và quốc tế
Bulgaria tham gia vào hợp tác đa văn hóa theo nhiều cách:

 - Chuyên gia Bulgaria trong nhóm EU tham gia thực 
hiện các chính sách quốc tế, các công cụ pháp lý và 
các giấy tờ quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, nghe 
nhìn và bản quyền;

 - Thực hiện các công cụ pháp lý quốc tế (các hiệp ước, 
công ước) trong lĩnh vực văn hóa.

 - Tham gia các chương trình của EU

Là một nước gia nhập EU, Bulgaria có quyền tham gia chính 
thức vào một số chương trình trong giai đoạn 2005-2006. Với 
tư cách thành viên đầy đủ vào tháng 1 năm 2007, Bulgaria hiện 
tham gia vào các chương trình mới như: chương trình Văn hóa 
(2007-2013), chương trình châu Âu đối với công dân và chương 
trình Truyền thông …

Trong giai đoạn 2001-2006, 74 dự án với sự tham gia của 
Bulgaria đã được phê duyệt theo chương trình Văn hóa 2000, 
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trong đó có 16 tổ chức dẫn đầu Bulgaria, 27 tổ chức đồng sáng 
lập Bulgaria và 7 tổ chức liên kết. 

Bulgaria tham gia Chương trình MEDIA II năm 2000, nhận 
được trợ cấp cho hai dự án. Năm 2002, Bulgaria gia nhập 
Chương trình MEDIA Plus, và vào năm 2004, Tổ chức MEDIA 
Quốc gia là một cơ quan hành chính riêng của Cơ quan Điều 
hành Trung tâm Phim Quốc gia. Trong giai đoạn 2003-2006, 84 
dự án có sự tham gia của Bulgaria đã được chương trình phê 
duyệt, tổng giá trị là 1,168, 766 EUR.

Sự tham gia của các chuyên gia Bulgaria theo Chương trình 
Đào tạo Truyền thông, giai đoạn 2003-2006, hỗ trợ 21 dự án 
thành công, được cấp 24, 146 EUR và 2, 329 BGN (tổng cộng 
25, 337 EUR)…

 -  Tham gia vào các sáng kiến   liên chính phủ khác

Vào tháng 6 năm 2003, Bulgaria là một trong những nước 
đầu tiên trong khu vực Đông Nam Âu tham gia Chương trình khu 
vực về Di sản thiên nhiên và văn hóa (RPSEE) tại Khu vực Đông 
Nam Âu do Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu tổ chức (với 
sự hỗ trợ của chương trình Văn hóa 2000). Đến cuối năm 2004, 
“Kế hoạch xây dựng năng lực thể chế”  đã được hoàn thành. Kể 
từ đó, “Kế hoạch tổng hợp cho các dự án phục hồi chức năng” 
tạo cơ hội cho việc thành lập các nền tảng chính trị và chuyên 
nghiệp được cải thiện, như một lý lẽ cho những sáng kiến   hợp 
tác trong tương lai, để thực hiện nhiều công trình tái thiết và 
bảo tồn các dự án đầu tư. Theo kết quả của RPSEE, một Báo cáo 

về di sản kiến   trúc và khảo cổ học của đất nước đã được thực 
hiện, cùng với danh sách can thiệp của Giáo hội cùng đánh giá 
sơ bộ kỹ thuật và nghiên cứu khả thi cho một số địa điểm được 
chọn. Năm 2007, một dự án thí điểm cho phát triển địa phương 
đã được đưa ra tại vùng Strandzha, theo sau là Điều lệ Lãnh thổ.

Là một thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ từ năm 1993, 
Bulgaria thực hiện một số hoạt động trong khuôn khổ này, 
đó là một phần của hợp tác văn hóa đa phương. Như vậy, 
Bulgaria thường xuyên và tích cực tham gia vào các sáng kiến   
Pháp ngữ trong bối cảnh quốc tế. Các hoạt động chính được 
tổ chức trong Lễ kỷ niệm thường niên ngày 20 tháng 3 là 
ngày Quốc tế Pháp ngữ.

Hội đồng Bộ trưởng Văn hóa tại SEE được thành lập tháng 
3 năm 2005, tại Copenhagen với mục đích góp phần cải thiện 
tầm nhìn bên ngoài của khu vực (dựa trên mô hình Hội đồng 
Bắc Âu). Hiến chương về việc thành lập Hội đồng đã được ký 
kết bởi Albania, Bulgaria, Hy Lạp, Croatia, Cộng hòa Macedonia 
(FYROM), Romania, Serbia và Montenegro. Chủ tịch của Hội 
đồng được sắp xếp theo nguyên tắc luân phiên, theo thứ tự 
chữ cái. Đa dạng văn hóa được coi là yếu tố quyết định; do đó 
sự hợp tác mang tính xây dựng trong lĩnh vực chính sách văn 
hóa và tinh thần đối thoại là nền tảng chính để phát triển hơn 
nữa Đông Nam Âu như là một lĩnh vực ổn định chính trị và kinh 
tế. Bulgaria giữ chức Chủ tịch trong khoảng thời gian từ ngày 1 
tháng 4 năm 2006 đến ngày 31 tháng 3 năm 2007.

Ảnh: Culturalpolicies



CHUYÊN ĐỀ QUỐC TẾ

BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ 39Số tháng 8 năm 2018

Năm 2005, dưới sự bảo trợ của Tổng thống Bulgaria, Tổng 
Giám đốc UNESCO và Tổng thư ký Hội đồng châu Âu, sáng kiến   
cho các nền văn hóa ở Đông Nam Âu đã được tiến hành. Ra mắt 
tại Hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Varna vào năm 2005, quá 
trình này có một phạm vi rộng lớn trong khu vực và dẫn đến 
Chiến lược xác định, bảo tồn, sử dụng và thúc đẩy hành lang 
văn hóa Đông Nam Âu một cách bền vững.

4. Đối thoại và hợp tác liên văn hóa xuyên 
biên giới

Các chương trình trao đổi giữa quốc gia và quốc tế tạo điều 
kiện hiệu quả cho các nhà điều hành văn hóa từ Bulgaria, cũng 
như các nghệ sĩ nước ngoài muốn làm việc tại Bulgaria trong 
một thời gian ngắn.

Nguồn hỗ trợ chính ở cấp quốc gia là chương trình liên lạc 
văn hóa “Mobility”- của Quỹ Văn hóa Quốc gia, bắt đầu từ năm 
2003. Mục tiêu chính của chương trình này là:

• Giới thiệu văn hóa và nghệ thuật Bulgaria trong và 
ngoài nước;

• Hỗ trợ sự liên kết giữa các tác giả và hiện vật Bulgaria ở 
châu Âu cũng như trao đổi văn hóa thế giới;

• Tiếp thu, áp dụng các mô hình nước ngoài thành công 
liên quan đến phát triển nghệ thuật và văn hóa;

• Hỗ trợ đào tạo chuyên môn và phát triển các tác giả và 
chuyên gia Bulgaria trong lĩnh vực văn hóa; 

• Khuyến khích hợp tác văn hóa và sự tham gia của các 
tác giả Bulgaria trong các mạng lưới và sáng kiến   văn 
hóa quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu của mình, chương trình hỗ trợ các 
hoạt động: tác giả Bulgaria tham gia các diễn đàn văn hóa quốc 
tế; các nhà sản xuất, quản lý và nhà tổ chức chương trình nước 
ngoài trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, lưu diễn và tham 
dự tại các hội nghị và sự kiện ở Bulgaria.

Chương trình này bao gồm 3 mô hình: (1) cá nhân và nhóm 
du lịch cho các chuyên gia; (2) đi du lịch liên quan đến việc 
quảng bá nghệ thuật nghiệp dư ở nước ngoài; và (3) được khởi 
xướng vào năm 2008, kết quả của số lượng đơn đăng ký quảng 
bá nghệ thuật dân gian nghiệp dư ngày càng tăng và năm 
2009 phạm vi của nó được mở rộng để bao gồm hỗ trợ nghiệp 
dư dưới mọi hình thức. Tài trợ bao gồm 80% chi phí đi lại của 
những người nộp đơn thành công.

5. Các vấn đề liên quan khác
Một chính sách đặc biệt thuộc Bộ Văn hóa hướng tới cộng 

đồng người Bulgaria ở Serbia, Ukraine, Moldova và Kosovo: 
Tài trợ sách và tài liệu bằng tiếng Bulgaria. Các buổi biểu diễn 

của nhà hát, triển lãm và các hoạt động văn hóa khác cũng 
được tổ chức.

Các sự kiện quốc tế quy mô lớn như lễ hội, các cuộc thi và 
các sự kiện văn hóa khác được tổ chức ở phần lớn các thành phố 
lớn của Bulgaria. Tất cả đều được ghi trong Lịch Văn hóa Quốc 
gia, được Bộ Văn hóa xuất bản hàng năm trên trang web: http://
www.mc.government.bg. Hầu hết các sự kiện văn hóa được tổ 
chức bởi chính quyền địa phương/khu vực, phối hợp chặt chẽ 
với các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan. Các nhà tổ chức 
xin trợ cấp dự án cho Bộ Văn hóa, nhưng phần lớn nhất của 
ngân sách là từ các nguồn địa phương (thành phố, các huyện 
và kinh phí tư nhân). Sự tham gia quốc tế vào các sự kiện được 
hỗ trợ và tạo điều kiện bởi các đại sứ quán cùng các dịch vụ văn 
hóa nước ngoài. 

(Theo Culturalpolicies.net)
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40 KHUYẾN NGHỊ
ĐỊNH HÌNH GIÁ TRỊ 
CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
OLYMPIC 2020

40 khuyến nghị như những mảnh ghép của một bức tranh, khi đặt cùng 
nhau chúng ta có thể thấy một bức tranh tương lai của Thế vận hội 
Olympic 2020. Những khuyến nghị này mở ra cho chúng ta một tầm 
nhìn về nơi hướng tới cũng như cách có thể làm để bảo vệ sự độc đáo 
của Thế vận hội và nâng cao giá trị của Thế vận hội trong xã hội.
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Chương trình nghị sự Olympic 2020 với 40 khuyến nghị 
đã được nhất trí tại kỳ họp Ủy ban Olympic Quốc tế lần 
thứ 127 diễn ra từ ngày 8- 9/12/2014 tại Monaco.

Khuyến nghị 1: Định hình quá trình đặt 
giá thầu như một lời mời 

Giới thiệu triết lý mới: Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) mời 
các thành phố ứng viên tiềm năng trình bày dự án Olympic phù 
hợp nhất với nhu cầu lập kế hoạch thể thao, kinh tế, xã hội và 
môi trường dài hạn.

1. IOC giới thiệu giai đoạn hỗ trợ trong đó các thành phố 
xem xét hồ sơ dự thầu sẽ được IOC thông báo về các thủ tục đấu 
thầu, các yêu cầu chính của chương trình và cách mà các thành 
phố trước đảm bảo được chất lượng và di sản của chương trình.

2. IOC tích cực thúc đẩy việc sử dụng tối đa các cơ sở hiện có 
và việc sử dụng các địa điểm tạm thời và có thể tháo dỡ.

3. IOC cho phép tổ chức các cuộc thi sơ bộ bên ngoài thành 
phố đăng cai, hoặc trong các trường hợp đặc biệt được tổ chức 
bên ngoài nước đăng cai, đặc biệt là vì lí do bền vững.

4. IOC cho phép tổ chức toàn bộ các môn thể thao bên 
ngoài thành phố đăng cai, hoặc trong những trường hợp đặc 
biệt được tổ chức bên ngoài nước đăng cai vì lí do địa lý và tính 
bền vững.

5. IOC đưa các điều khoản hợp động thành phố đăng cai đối 
với Nguyên tắc cơ bản 6 của điều lệ Olympic cũng như các vấn 
đề liên quan đến môi trường và lao động.

6. IOC công khai Hợp đồng thành phố đăng cai (HCC).

7. Hợp đồng thành phố đăng cai bao gồm các chi tiết về đóng 
góp tài chính từ IOC cho Hội đồng Tổ chức Olympic (OCOG).

8. Tôn trọng quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba bằng cách 
đưa ra các yếu tố hợp đồng trên cơ sở “tin tưởng”.

9. IOC cung cấp cho HCC một quá trình đấu thầu cụ thể.

Khuyến nghị 2: Đánh giá các thành phố 
đấu thầu bằng cơ hội và rủi ro chính

Báo cáo của Uỷ ban đánh giá đưa ra cách đánh giá rủi ro và 
cơ hội rõ ràng hơn với sự tập trung chủ yếu vào tính bền vững 
và di sản.

1. Giới thiệu tiêu chí mới “Trải nghiệm của vận động viên” 
vào các tiêu chí đánh giá thành phố đăng cai.

2. IOC xem xét các khía cạnh tích cực đối với một hồ sơ dự 
thầu: việc sử dụng tối đa các cơ sở hiện có và việc sử dụng các 
địa điểm tạm thời có thể tháo dỡ và không có di sản.

3. IOC phối hợp với các bên liên quan xác định các yêu cầu 
cốt lõi để tổ chức Thế vận hội Olympic. 

Thành phố Tokyo, Nhật Bản giành quyền đăng cai Olympic 2020. Ảnh: Stillmed
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4. IOC làm rõ các yếu tố cho hai ngân sách khác nhau liên 
quan đến việc tổ chức Thế vận hội: một là đầu tư dài hạn vào 
cơ sở hạ tầng và số tiền thu lại từ khoản đầu tư đó, hai là ngân 
sách hoạt động.

5. Bản tóm tắt thành phố đăng cai bao gồm một cuộc thảo 
luận kín giữa các thành viên IOC và Uỷ ban đánh giá IOC.

6. Uỷ ban được hưởng lợi từ việc tư vấn độc lập của bên thứ 
ba trong các vấn đề như điều kiện xã hội, kinh tế và chính trị, 
đặc biệt tập trung vào tính bền vững và di sản.

Khuyến nghị 3: Giảm chi phí đấu thầu
IOC đẩy mạnh hỗ trợ những thành phố ứng viên và giảm 

chi phí đấu thầu.

1. Những thành phố ứng viên được phép tham dự và chỉ 
cần trình bày với:

• Những thành viên IOC trong buổi họp thành phố ứng viên.

• Hiệp hội các Liên đoàn thể thao Olympic quốc tế 
mùa hè (ASOIF) hoặc Hiệp hội các Liên đoàn Thể 
thao Olympic quốc tế mùa đông (AIOWF). Bản 
trình bày này có thể được kết hợp với buổi họp thành 
phố ứng viên.

• Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia (ANOC) trước 
cuộc bỏ phiếu.

• Phiên IOC mà tại đó thành phố đăng cai được bầu chọn.

2. IOC chịu các chi phí sau:

• Chi phí phát sinh liên quan đến chuyến thăm Uỷ ban 
đánh giá IOC.

• Chi phí di chuyển và chỗ cho sáu đại biểu được công 
nhận cho cuộc họp tóm tắt thành phố ứng viên ra mắt 
với các thành viên IOC ở Lausanne.

• Chi phí di chuyển đến ASOIF và chỗ ở tại AIOWF của sáu 
đại biểu được công nhận cho cuộc họp tóm tắt thành 
phố ứng viên.

• Di chuyển và chỗ ở cho sáu đại biểu được công nhận 
cho Đại hội đồng ANOC.

• Di chuyển và chỗ ở cho 12 đại biểu được công nhận cho 
phiên IOC mà tại đó thành phố đăng cai được bầu chọn.

3. Công bố hồ sơ ứng viên chỉ ở định dạng điện tử.

4. IOC tạo và theo dõi đăng ký tư vấn viên/ người vận động 
hành lang đủ điều kiện làm việc cho thành phố đấu thầu. 
Chính thức chấp nhận Quy tắc Đạo đức IOC và Quy tắc ứng xử 
của các chuyên gia tư vấn/ người vận động hành lang như là 
điều kiện tiên quyết để có tên trong đăng ký.

5. IOC cho phép những thành phố đấu thầu, theo yêu cầu 
của những thành phố này, truy cập vào Kênh Olympic, nếu như 
việc tạo ra Kênh như vậy được phê duyệt.

Khuyến nghị 4: Đưa tính bền vững vào tất 
cả mọi khía cạnh của Thế vận hội

IOC có một vị trí chủ động với vai trò lãnh đạo liên quan 
đến tính bền vững và đảm bảo rằng điều này được đưa vào 
tất cả các khía cạnh của việc quy hoạch và dàn dựng của Thế 
vận hội Olympic.

1. Phát triển chiến lược bền vững cho phép các nhà tổ chức 
Thế vận hội thực thụ và tiềm năng thực hiện các biện pháp bền 
vững bao gồm kinh tế, xã hội và môi trường trong mọi giai đoạn 
của dự án.

2. Hỗ trợ Ban tổ chức mới được bầu để thiết lập sự quản trị 
tốt nhất cho việc lồng ghép tính bền vững.

3. IOC đảm bảo giám sát di sản sau Thế vận hội với sự hỗ trợ 
của NOC và các tổ chức bên ngoài như Liên minh Thế giới các 
Thành phố đăng cai Thế vận hội Olympic (UMVO).

Khuyến nghị 5: Bao gồm tính bền vững 
trong hoạt động hàng ngày của Phong trào 
Olympic

IOC đi theo các nguyên tắc bền vững:

1. IOC bao gồm tính bền vững trong các hoạt động hàng ngày.

• IOC bao gồm tính bền vững trong việc mua sắm hàng 
hoá và dịch vụ, cũng như tổ chức sự kiện (các cuộc họp, 
hội nghị,...).

• IOC giảm tác động của du lịch và bù đắp lượng khí thải 
carbon từ các hoạt động của mình.

• IOC áp dụng các tiêu chuẩn bền vững tốt nhất có thể 
cho việc hợp nhất Trụ sở chính tại Lausanne.

2. IOC tham gia và hỗ trợ các bên liên quan của Phong trào 
Olympic trong việc lồng ghép tính bền vững vào tổ chức và 
hoạt động của mình bằng cách:

Những thành viên IOC trong buổi họp thành phố ứng viên. Ảnh: Stillmed
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• Phát triển các khuyến nghị, 

• Cung cấp các công cụ, ví dụ như những thực tiễn tốt 
nhất và phiếu điểm.

• Cung cấp các cơ chế để đảm bảo trao đổi thông tin giữa 
các bên liên quan Olympic.

• Sử dụng các kênh hiện có, chẳng hạn như Đoàn kết Olympic, 
để giúp và hỗ trợ trong việc thực hiện các sáng kiến.

3. Để đạt được các điều trên, IOC hợp tác với các tổ chức 
chuyên gia có liên quan như Chương trình Môi trường Liên 
Hiệp Quốc (UNEP).

Khuyến nghị 6: Hợp tác chặt chẽ với các 
nhà tổ chức sự kiện thể thao khác

1. IOC và Hiệp hội Quốc tế Đại hội Thể thao Thế giới (IWGA) 
hợp tác chặt chẽ về thành phần chương trình thể thao và cách 
đánh giá của họ.

2. IOC và Hiệp hội thể thao chuyên nghiệp (IMGA) nghiên 
cứu khả năng cho các thành phố chọn đăng cai Olympic 
được tổ chức Masters Games trong những năm sau Thế vận 
hội Olympic.

3. IOC xem xét đưa “phòng thí nghiệm thể thao” hay các 
chương trình mở đầu thể thao như một phần của Thế vận hội 
Olympic hoặc Thế vận hội trẻ Olympic để kích hoạt sự tham gia 
của thanh thiếu niên và mang lại lợi ích cho cộng đồng thành 
phố đăng cai.

Khuyến nghị 7: Tăng cường mối quan hệ 
với các tổ chức quản lý thể thao cho những 
người có khả năng khác nhau

Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức quản lý thể thao 
cho những người có khả năng khác nhau, nhằm khai thác 
sự điều phối trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm: Hỗ trợ kỹ 
thuật; Hoạt động truyền thông; và Thúc đẩy sự kiện thông 
qua Kênh Olympic.

Khuyến nghị 8: Thúc đẩy mối quan hệ với 
các giải đấu chuyên nghiệp

Đầu tư và duy trì các mối quan hệ với các giải đấu và cơ cấu 
chuyên nghiệp thông qua Liên đoàn Quốc tế với mục tiêu:

• Đảm bảo sự tham gia của các vận động viên giỏi nhất.

• Nhận thức được bản chất và hạn chế khác nhau của 
mỗi giải đấu chuyên nghiệp.

• Áp dụng mô hình hợp tác phù hợp nhất tuỳ vào từng 
tình hình với từng Liên đoàn Quốc tế có liên quan.

Khuyến nghị 9: Đề ra khuôn khổ cho 
chương trình Olympic

Giới hạn cho phép:

1. IOC giới hạn số lượng vận động viên, cán bộ và sự kiện cho 
Thế vận hội Olympic đến khoảng: 10.500 vận động viên, 5.000 
huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ cá nhân cùng 310 sự kiện.

2. IOC hạn chế số lượng vận động viên, cán bộ và sự kiện 
cho Thế vận hội mùa đông đến khoảng: 2.900 vận động viên, 
2.000 huấn luyện viên cùng nhân viên hỗ trợ cá nhân và 100 
sự kiện.

3. IOC nghiên cứu các cách thức mà tổng số giới hạn khác tại 
Thế vận hội Olympic có thể được giảm bớt.

Khuyến nghị 10: Chuyển từ dựa trên thể 
thao sang chương trình dựa trên sự kiện

1. Thường xuyên đánh giá chương trình dựa trên sự kiện 
hơn là thể thao, cùng với sự tham gia của Liên đoàn Quốc tế, và 
với những hạn chế:

 IOC giới hạn số lượng vận động viên. Ảnh: Stillmed
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• Đối với Thế vận hội Mùa hè: khoảng 10.500 vận động 
viên, 5.000 huấn luyện viên cùng nhân viên hỗ trợ cá 
nhân của vận động viên được công nhận và 310 sự kiện.

• Đối với Thế vận hội Mùa đông, khoảng 2.900 vận động 
viên, 2.000 huấn luyện viên cùng nhân viên hỗ trợ cá 
nhân của vận động viên được công nhận và 100 sự kiện.

2. Phiên IOC quyết định bao gồm bất kỳ môn thể thao nào 
(IF) trong chương trình.

3. IOC cho phép Hội đồng Tổ chức Olympic (OCOG) đưa ra 
đề xuất về việc đưa một hoặc nhiều sự kiện bổ sung vào chương 
trình Olympic cho phiên bản Thế vận hội Olympic đó.

Khuyến nghị 11: Thúc đẩy bình đẳng giới
1. IOC hợp tác với Liên đoàn quốc tế để đạt 50% phụ nữ 

tham gia Thế vận hội và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ 
bằng cách tạo thêm nhiều cơ hội tham gia.

2. IOC khuyến khích đưa các sự kiện có sự tham gia của đội 
đa giới tính.

Khuyến nghị 12: Giảm chi phí và tăng 
cường tính linh hoạt của quản lý Olympic

1. IOC thiết lập một quy trình quản lý minh bạch cho bất kỳ 

thay đổi yêu cầu nào, kể cả người khởi xướng nó, để giảm chi phí.

2. IOC và các bên liên quan xem xét một cách hệ thống mức độ 
dịch vụ, chuẩn bị và truyền tải, nhằm giảm chi phí và sự phức tạp.

3. IOC xem xét việc cung cấp các giải pháp cho Hội đồng Tổ 
chức Olympic (OCOG) ở những khu vực đòi hỏi cao về chuyên 
môn Olympic.

Khuyến nghị 13: Tối đa hoá sự phối hợp 
giữa các bên liên quan Phong trào Olympic

Tối đa hoá sự phối hợp với các bên liên quan Phong trào 
Olympic để đảm bảo tổ chức liền mạch và giảm chi phí.

1. IOC nâng cao vai trò của Liên đoàn Quốc tế (IFs) trong việc 
lên kế hoạch và truyền tải cuộc thi Olympic, bao gồm nghiên 
cứu chuyển giao trách nhiệm kỹ thuật từ OCOG sang IFs.

2. IOC tập trung vai trò của Uỷ ban điều phối IOC về các vấn 
đề chính và sự công nhận mức độ dịch vụ.

Khuyến nghị 14: Tăng cường Nguyên tắc 
Cơ bản thứ 6 của Olympic

IOC đưa Nguyên tắc Cơ bản thứ 6 của Thế vận hội là không 
phân biệt đối xử về khuynh hướng giới tính.

IOC khuyến nghị giảm chi phí Olympoic. Ảnh:  StillmedIOC khuyến nghị giảm chi phí Olympoic. Ảnh:  Stillmed
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Khuyến nghị 15: Thay đổi triết lý để bảo vệ 
những vận động viên trong sạch

Mục tiêu tối thượng của IOC là bảo vệ những vận động viên 
trong sạch

Khuyến nghị 16: Tận dụng quỹ 20 triệu 
USD của IOC để bảo vệ vận động viên 
trong sạch

IOC sử dụng quỹ 20 triệu USD để “Bảo vệ các vận động viên 
trong sạch”.

1. 10 triệu USD để phát triển các chương trình giáo dục và 
nhận thức mạnh mẽ về các rủi ro của việc dàn xếp trận đấu, hay 
các hình thức thao túng trận đấu và tham nhũng có liên quan.

2. 10 triệu USD nhằm hỗ trợ các dự án cung cấp phương 
pháp khoa học mới để chống doping.

Khuyến nghị 17: Tôn vinh những vận động 
viên trong sạch

Vinh danh những vận động viên trong sạch được tặng huy 
chương Olympic sau một trường hợp doping:

1. Các nghi lễ chính thức được tổ chức cho những người 
đoạt huy chương Olympic sau khi đối thủ bị tuyên bố tước 
quyền thi đấu 

2. Buổi lễ được truyền đạt hợp lệ bởi tất cả các bên liên quan.

Khuyến nghị 18: Tăng cường sự hỗ trợ cho 
vận động viên

1. Trải nghiệm của vận động viên được IOC coi là trung tâm 
của Thế vận hội

2. IOC tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho các vận động viên trong và 
ngoài sân chơi

Khuyến nghị 19: Triển khai Kênh Olympic
IOC triển khai Kênh Olympic

Khuyến nghị 20: Gia nhập mối quan hệ đối 
tác chiến lược

IOC mở rộng hợp tác và liên kết với các tổ chức và tổ chức 
phi chính phủ có thẩm quyền và được quốc tế công nhận để 
tăng cường tác động của các chương trình.

(Còn tiếp…)

(Theo Stillmed.olympic.org)VĐV Tori Bowie, Mỹ. Ảnh: Stillmed

IOC Tôn vinh những vận động viên trong sạch. Ảnh: StillmedIOC Tôn vinh những vận động viên trong sạch. Ảnh: Stillmed
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Chiến lược du lịch bền vững nhằm cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho tất cả mọi người thông qua các hoạt động thể thao 
và văn hóa, thúc đẩy tầm nhìn toàn diện, tốt nhất cho một 
ngành du lịch sáng tạo và năng động tại Anh. 

>>> ANH:

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH BỀN VỮNG
VÌ MỤC TIÊU LÂU DÀI

Thủ đô London, Anh. Ảnh: Pixal
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I. Giới thiệu
Chiến lược du lịch bền vững của Anh sẽ tạo khung hành 

động mới nhằm thúc đẩy tương lai bền vững cho ngành du lịch. 
Trong tương lai, Anh hướng tới việc đưa du lịch trở thành nền 
tảng phát triển xã hội và kinh tế, giảm thiểu các ảnh hưởng gây 
hại cho môi trường.

Bộ trưởng Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh 
Hilary Benn trong một bài phát biểu cho biết: “Nhận thức 
của công chúng về sự thay đổi khí hậu chưa cao. Chúng tôi 
sẽ giúp người dân tin rằng cần phải thay đổi cách sống và 
làm việc. Thúc đẩy phát triển bền vững sẽ là tương quan tích 
cực cho cuộc sống của con người và là sự lựa chọn đúng đắn 
trước nhiều thách thức”.

Mọi người thường tập trung vào các kỳ nghỉ và hoạt động 
ngoài trời giúp nghỉ ngơi, thư giản nhằm cân bằng cuộc sống.

Vào năm 2007, hơn 120 triệu người tại Anh đã có các chuyến 
nghỉ dưỡng xa nhà trong một đêm hoặc hơn 32.8 triệu khách 
du lịch nước ngoài vào Anh. Đến năm 2020, ước tính khoảng 1,6 
tỷ du khách quốc tế vào Anh. Mục tiêu của Anh thúc đấy sự hài 
lòng của du khách khi chọn nước Anh là điểm đến đồng thời 
tăng cường cơ hội tăng trưởng du lịch và giảm thiểu các ảnh 
hưởng tiêu cực gây ô nhiễm môi trường.

Nước Anh đưa ra một mô hình du lịch VICE đánh giá tính 
thỏa mãn của khách du lịch (V), lợi nhuận ngành công nghiệp 
(I), sự chấp nhận cộng đồng (C) và bảo vệ môi trường (E).

Thúc đẩy bền vững cấp quốc gia sẽ tập trung vào di sản du 
lịch của đất nước. Khung chiến lược nhằm thúc đẩy du lịch bắt 
nhịp với sự thay đổi của thế giới cùng với khung hành động 
thích hợp với tương lai.

Cùng với việc tập trung vào tính bền vững và biến đổi 
khí hậu, du lịch Anh hiện đang phát triển so với trước đây. 
Chiến lược bền vững của Chính phủ có tên “Đảm bảo tương 
lai” nhằm tìm kiếm ngành du lịch tiềm năng thúc đẩy tính bền 
vững toàn diện.

Các báo cáo và chiến lược khác, trong đó nhấn mạnh đến 
biến đổi khí hậu cũng được lưu ý và tác động vào nhận thức của 
người làm du lịch đối với việc bảo vệ môi trường.

Chiến lược phát triển du lịch bền vững của Anh nâng cao 
nhận thức, giảm thiểu các thách thức chính như sau: giảm thiểu 
sử dụng nguồn tài nguyên, chú trọng vào ảnh hưởng của giao 
thông du lịch, cải thiện chất lượng và tạo nên một kỳ nghỉ tới 
tất cả mọi người; cải thiện chất lượng công việc liên quan đến 
ngành du lịch; duy trì, thúc đẩy thịnh vượng cộng đồng và chất 
lượng cuộc sống; giảm nhu cầu thời vụ.

Thủ đô London, Anh. Ảnh: Pixal



CHUYÊN ĐỀ QUỐC TẾ

BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ48 Số tháng 8 năm 2018

II. Chiến lược giải quyết các thách thức
1. Giảm thiểu ảnh hưởng của môi trường và sử dụng 

nguồn tài nguyên

Du lịch nước Anh liên tục sử dụng các nguồn tài nguyên 
môi trường, vì vậy, chiến lược thúc đẩy giảm ảnh hưởng đến 
môi trường đóng vai trò hết sức quan trọng. Các chính sách và 
chiến lược du lịch mới nên phát huy thông qua việc hạn chế các 
ảnh hưởng môi trường và đảm bảo ít tác động vào môi trường 
nhất có thể.

Các giải pháp hạn chế tác động đến môi trường bao gồm: 
tái sử dụng vật liệu; cải thiện chất lượng không khí, giảm tiêu 
thụ nước và năng lượng; tìm kiếm cải thiện công nghệ và lên kế 
hoạch cẩn thận.

Nền kinh tế xanh phát huy tính hiệu quả thông qua việc tiết 
kiệm chi phí về năng lượng, tránh lãng phí tài nguyên nước - 
điện cũng như sử dụng hiệu quả giao thông đi lại.

Chương trình Green Start (khởi động xanh) đóng vai trò 
quan trọng trong việc thúc đẩy tính bền vững cho ngành du 
lịch nước Anh.

Định hướng này nhằm giúp tạo khuôn mẫu trong quá trình 
khai thác và sử dụng đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Các 
kế hoạch du lịch xanh sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo 
cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tất cả các hoạt động sẽ đi cùng với sáng kiến bền vững và sẵn 
sàng đưa vào thực hiện theo đúng nguyên tắc cũng như quy định.

Khi du lịch trở thành điểm đến thu hút du khách thì nó sẽ 
khuyến khích mọi người cùng hướng đến một tiêu chí bền 
vững. Tăng cường nhận thức cho du khách và thúc đẩy họ hành 
động bảo vệ môi trường đảm bảo du lịch bền vững.

Chiến lược cũng khuyến khích du khách ý thức bảo vệ môi 
trường trong việc gìn giữ vệ sinh chung. Nếu nhân viên ngành 
du lịch có thể nhận thức tốt về quan niệm du lịch bền vững thì 
sẽ tác động đến du khách trong khái niệm một môi trường du 
lịch bền vững.

Ảnh hưởng của du lịch đến môi trường là tích cực. Đây có 
thể là các ảnh hưởng môi trường có lợi thông qua ý thức bảo 
vệ di sản tự nhiên, thúc đẩy ý thức nâng cao chất lượng biển và 
môi trường tự nhiên. Mở rộng và khai thác các điểm đến có thể 
tạo thêm nguồn thu cho kinh tế địa phương và mang lại công 
việc cho người dân thông qua khai thác du lịch bền vững.

Đề có thể đạt được điều này, chiến lược cần phải tập trung 
vào tính hiệu quả của nhân lực ngành du lịch, từ đó giúp du 
khách ý thức bảo vệ môi trường xanh. 

2. Tập trung vào phương tiện phục vụ du lịch

Tác động của các phương tiện đi lại đã dẫn đến biến đổi khí 
hậu. Đây là một cảnh báo đối với ngành du lịch khi khai thác các 
phương tiện hỗ trợ điểm đến cho du khách. Phương tiện xe ô tô 
là hình thức phổ biến nhất đối với du lịch trong nước hiện nay. 
75% các kỳ nghỉ tại Anh đều sử dụng xe ô tô trong năm 2007 
trong khi chỉ 17% sử dụng phương tiện công cộng. Các chuyến 



CHUYÊN ĐỀ QUỐC TẾ

BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ 49Số tháng 8 năm 2018

bay cũng liên tục phục vụ cho du khách đảm bảo nhu cầu đi lại 
trong các kỳ nghỉ.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), lượng khí thải 
CO2 từ các phương tiện vận chuyển cũng ảnh hưởng đến môi 
tường, trong đó 52% nguyên nhân do máy bay, 43% do ô tô và 
5% là các phương tiện khác.

Tổ chức du lịch thế giới cho biết, việc ước tính mức độ gây ô 
nhiễm môi trường từ các phương tiện phục vụ du lịch sẽ khuyến 
khích khách du lịch sử dụng các phương tiện công cộng nhằm 
hạn chế lượng khí thải CO2. 

Hiện ô tô vẫn là phương tiện vận chuyển chính cho du khách. 
Các gia đình đều cho rằng, đây là phương tiện thuận lợi cho việc đi 
lại. Các điểm đến kỳ nghỉ ở vùng nông thôn hay bãi biển thường 
có ít các phương tiện công cộng. Đặc biệt, đối với người khuyết tật 
thì ô tô là phương tiện linh hoạt, thoải mái và dễ sử dụng.

Để có thể cân bằng giữa lượng khí thải và thuận lợi cho việc 
di chuyển thì việc cân đối sử dụng các phương tiện công cộng 
có vẻ không dễ dàng.

Nghiên cứu gần đây cho thấy phần lớn mọi người đều tự 
tặng thưởng cho mình các chuyến du lịch để thư giãn trong dịp 
lễ và ngày nghỉ. Du khách có thể sẵn sàng thay đổi cách cư xử 
để có một mùa du lịch xanh và ý nghĩa.

Việc lựa chọn các phương tiện công cộng có thể gặp nhiều 
rào cản bởi rất dễ gây trì hoãn, bất tiện và còn vì một số lý do về 
sức khỏe, mức độ an toàn cũng như sự thoải mái.

Trước các thách thức như vậy, chính phủ Anh đưa ra các 
giải pháp đối phó nhằm giảm lượng khí thải carbon trong 
chuyến du lịch.

Việc phát triển công nghệ sẽ giúp giảm hiệu ứng nhà kính. Đây 
là một bước tiến quan trọng nhằm giảm tải ô nhiễm môi trường. 

Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) dự kiến 
kế hoạch giảm khí thải từ ngành hàng không thông qua công 
nghệ cải tiến động cơ và khung máy bay.

Trong suốt 10 năm qua, hiệu ứng nhà kính từ lượng khí thải 
xe ô tô chỉ giữ ở mức tương đối mặc dù có nhiều chuyến đi. Có 
thể sự cải tiến công nghệ ở lô sản xuất xe ô tô mới giảm đi lượng 
khí thải CO2 ảnh hưởng đến môi trường. Con số thống kê cho 
thấy, lượng khí thải CO2 từ ô tô giảm so với trước đây. 

3. Cải thiện chất lượng và tạo nên kỳ nghỉ dành cho tất cả 
mọi người

Các cơ sở chất lượng tốt, dịch vụ xuất sắc cho mọi người là 
điều kiện lý tưởng cho một ngành du lịch bền vững và chiến lược.

Đặc biệt ngành du lịch phải cân bằng dịch vụ cho mọi đối 
tượng, trong đó có cả những người khuyết tật và các nhóm đặc 
biệt khác. Việc cung cấp cơ sở vật chất tốt và sự đón tiếp nhiệt 
tình sẽ là nền tảng cho phát triển du lịch bền vững.

Chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ nên cân nhắc và đáp ứng 
mọi nhu cầu cần thiết của du khách nhằm tạo cho họ sự tin tưởng. 

Đội ngũ nhân sự về du lịch cũng nên được chú ý, trong 
đó định hướng đào tạo các kỹ năng dịch vụ chăm sóc khách 

Thu đô London, Anh. Ảnh: Pixal
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hàng chuyên nghiệp, các nhân viên có thể hỗ trợ kịp thời cho 
du khách khi họ cần. Thêm vào đó, rào cản ngôn ngữ bắt buộc 
phải khắc phục. Điều đó sẽ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái 
giao tiếp và an toàn khi ở lại.

4. Cải thiện chất lượng việc làm cho ngành du lịch

Nhân sự du lịch là nhân tố then chốt thúc đẩy tính bền 
vững. Sẽ có các chính sách ưu đãi đối với các nhân lực làm việc 
trong thời gian lâu dài và có phần thưởng xứng đáng thúc đẩy 
sự phát triển ngành du lịch bền vững.

Việc chú trọng vào nhân lực du lịch cũng nằm trong chiến 
lược phát triển du lịch bền vững tại Anh. Tất nhiên cũng bao 
gồm các chương trình đào tạo và huấn luyện đi kèm thúc đẩy 
nâng cao năng lực và kỹ năng cho những người làm trong ngành.

5. Duy trì và thúc đẩy thịnh vượng cộng đồng và chất 
lượng cuộc sống

Ngành du lịch hướng tới sự thay đổi thịnh vượng cho các 
điểm đến. Thách thức đặt ra là phải thay đổi phương thức và 
thúc đẩy cộng đồng phát triển. Điều này cũng cần đến hỗ trợ 

từ dịch vụ địa phương, nhân sự địa phương và hàng hóa của 
địa phương.

Cần phải chú trọng vào việc tạo nên cân bằng giữa nhu cầu 
và kinh tế. Người dân địa phương sẽ xem đây là cơ hội khi điểm 
du lịch tại một địa phương được tận dụng làm điểm đến du lịch 
và có thể mang theo thu nhập đáng kể cho ngành du lịch.

Vai trò quan trọng của chính quyền địa phương và các bên 
tham gia cũng là các yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển 
ngành du lịch tại địa phương. Trong một thời gian, điểm đến du 
lịch địa phương có thể trở thành điểm đến nổi tiếng và thu hút 
mật độ khách du lịch.

Càng nhiều du khách sẽ càng giúp cho kinh tế địa phương 
phát triển. Ở một chừng mực nào đó, chính du lịch lại tạo điều 
kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và mang lại thịnh vượng cho 
địa phương.

Một điểm đến hấp dẫn khách du lịch sẽ kéo theo nhiều việc 
làm cho người dân địa phương. Các công việc mới sẽ giúp người 
dân có một mức thu nhập đáng kể so với các công việc trước đó. 
Tại các khu vực vùng sâu vùng xa, rất nhiều thanh niên đang muốn 
rời quê hương lên thành phố tìm việc. Cơ hội việc làm cho họ ngay 
tận tay khi điểm đến du lịch được khai thác tại địa phương. 

Tất nhiên, sự vào cuộc của chính quyền địa phương là cần 
thiết nhằm phát triển và cải thiện ngành du lịch. Từ đó, du lịch 
đã trở thành “kim chỉ nam” cho sự thịnh vượng của cộng đồng 
và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại đây.

6. Giải quyết nhu cầu thời vụ

Tới 72% người dân Anh chọn đi du lịch vào mùa hè. Các 
chuyến du lịch thường chỉ tập trung vào một mùa trong năm 
sẽ giảm thu nhập cho các doanh nghiệp và việc làm cũng giảm. 
Điều này sẽ gây sức ép cho cộng đồng, môi trường, đặc biệt là 
các điểm nóng. Việc nắm bắt và kiểm soát điều này sẽ giúp các 
nhà du lịch đưa ra chiến lược khai thác du lịch và bảo tồn đúng 
thời điểm. Một số nơi vẫn thu được lợi nhuận du lịch theo mùa 
vụ nếu nó đảm bảo trong việc khai thác du lịch bền vững. Các 
điểm đến này thường được khai thác triệt để dù trái mùa và tạo 
cơ hội cho mọi người tham gia nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng.

Mục tiêu hướng tới thị trường du lịch không thời vụ sẽ giúp 
giải quyết vấn đề mất cân bằng du lịch theo mùa. Số lượng lớn 
khách du lịch tập trung vào các mùa cao điểm cũng đặt ra nhiều 
căng thẳng cho địa phương trong nỗ lực xử lý lượng rác thải, 
nguồn nước sạch cung cấp. Tâm lý du lịch không thoải mái cũng 
tạo cho khách du lịch không muốn đến lần tiếp theo. Việc điều 
hòa cân bằng theo mùa vụ với các chương trình ưu đãi có thể 
khuyến khích du khách đến trái mùa. Từ đó giảm căng thẳng 
du lịch theo thời vụ. Tính bền vững đối với du lịch cần phải khắc 
phục nhằm giảm áp lực cho ngành du lịch và phát huy lâu dài.

(Theo Webarchive.nationalarchives.gov.uk)Thu đô London, Anh. Ảnh: Pixal
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1. HOẠT ĐỘNG VỀ CNTT
- Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ: Trình Bộ trưởng 
ban hành các văn bản quy định, quy chế, quy chuẩn kỹ 
thuật về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông 
tin mạng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo 
quy định của pháp luật; Thẩm định về chuyên môn kỹ 
thuật đối với các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, 
an toàn thông tin mạng của Bộ theo quy định của pháp 
luật; các nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển công nghệ 
thông tin; Nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông tin mạng; 
Làm thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông 
tin của Bộ.

- Quản trị hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp 
dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin: Quản trị, vận hành 
hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của Bộ; tư vấn, 
phát triển các phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà 
nước của Bộ và các đơn vị trực thuộc; quản trị hệ thống 
Trung tâm dữ liệu điện tử, hệ thống trang tin, website 
các đơn vị trực thuộc; triển khai các dự án về công nghệ 
thông tin …

- Đào tạo công nghệ thông tin: Bồi dưỡng kỹ năng 
ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp, tổ chức đào tạo, 
bồi dưỡng về công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, 

gia 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); Trang Thông tin điện tử CINET (Cinet.vn) và 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…

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.

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