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THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
____________________________

Ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ trì
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối
năm 2019. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ khu
vực phía Bắc; đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương.
Sau khi nghe Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2019, ý kiến của các đại biểu, với phương châm “Kỷ
cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Bộ trưởng
Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập
trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Chương trình công
tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019. Tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, các
giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến
năm 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2019.
2. Tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính
phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW;
10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.
3. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất
lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; tuyên truyền các nhiệm vụ
chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019. Đẩy mạnh việc
thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”. Tổ chức
tốt các Ngày hội, hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu văn hóa các dân tộc,
vùng đồng bào dân tộc.
4. Tập trung hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật
Thư viện tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và xây dựng các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật sau khi được Quốc hội thông qua.
5. Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về hoạt động
nghệ thuật biểu diễn. Chỉ đạo và tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ
nhiệm vụ chính trị của đất nước và các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên
nghiệp trong nước và quốc tế năm 2019.
6. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu năm 2019 đạt
mục tiêu đón và phục vụ 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 18 triệu

lượt khách quốc tế; khoảng 85 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách
du lịch ước đạt 700.000 tỷ đồng. Đẩy mạnh quán triệt, thực hiện các Nghị quyết
của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch,
đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
7. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành
công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du
lịch các dân tộc Việt Nam, các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ:
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản, đề án trong chương trình
công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng tiến độ, không để nợ đọng văn bản.
Thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ về những vấn đề khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện để có hướng xử lý kịp thời.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số
115/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Ch nh phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.
2. Vụ Pháp chế: Chủ động phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
tập trung hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019;
theo dõi, tổng hợp tiến độ, kết quả xây dựng các văn bản quy định chi tiết được
giao trong Luật, Nghị định mới ban hành và các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.
3. Vụ Gia đình:
- Tham mưu Lãnh đạo Bộ các nội dung, giải pháp thúc đẩy công tác giáo
dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Tập trung, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương
trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh các hoạt
động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam.
4. Tổng Cục thể dục thể thao:
- Tập trung tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức
SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét,
trình Thủ tướng Chính phủ;
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- Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thể dục, thể thao quần chúng, gắn với
cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chỉ
đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình Bơi an toàn
phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2019 và Đề án tổng thể phát triển thể
lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030;
- Chuẩn bị tốt cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự và giành thứ hạng cao
tại SEA Games 30 và Para Games 10 tại Philippines, vòng loại Olympic,
Paralympic năm 2020 tại Nhật Bản. Các đội tuyển bóng đá quốc gia thi đấu
thành công SEA Games 30, vòng loại World Cup năm 2022.
5. Tổng Cục Du lịch:
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề toàn
quốc do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển
du lịch nhanh và bền vững”. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước tại các địa
phương; kiểm soát, quản lý tốt các điểm đến đảm bảo chất lượng dịch vụ du
lịch, an ninh, an toàn cho du khách. Tiếp tục triển khai công tác quản lý, chấn
chỉnh hoạt động du lịch tại các địa phương.
- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của Năm du lịch quốc gia
2019 tại Khánh Hòa. Tăng cường nguồn lực để đẩy mạnh công tác xúc tiến,
quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong nước và quốc tế thông qua các Hội
chợ du lịch quốc tế; Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường
trọng điểm nhằm thu hút khách du lịch.
6. Cục Di sản văn hóa: Tăng cường quản lý, kiểm tra công tác bảo vệ và phát
huy di sản văn hóa. Hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững.
7. Cục Điện ảnh:
- Tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi),
báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ trước 25/10/2019;
- Rà soát, phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim
Việt Nam lần thứ 21 tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện tốt các
nhiệm vụ trên, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ
để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
TL. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện;
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Lãnh đạo Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TH, TTH (90).
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