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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2022
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Nội dung phong trào thi đua
yêu nước năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung thi đua
có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện “Phong trào thi đua yêu nước năm
2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” đạt kết quả cao.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở
Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban TĐKT TW;
- Khối TĐ các Bộ, ngành KH-VH-XH;
- Lưu: VT, TĐKT (02), TLH.200.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hùng

NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022
CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 83 /QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
_______________________

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021,
nhằm “tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát
triển” và “soi đường cho quốc dân đi”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát
động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành với chủ đề “Kỷ cương,
chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”, cụ thể như sau:
Thứ nhất là, thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng
về phát triển văn hóa thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi. Tiếp tục
xây dựng hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, theo đó
trình Quốc hội thông qua 02 dự án Luật (Luật Điện ảnh, Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình); nghiên cứu, rà soát xây dựng 03 dự án Luật (Luật Quảng cáo sửa
đổi, Luật Di sản văn hóa sửa đổi và Luật Nghệ thuật biểu diễn). Xây dựng trình
Chính phủ ban hành 06 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư để
điều chỉnh các lĩnh vực chuyên môn.
Thứ hai là, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với
các đơn vị sự nghiệp trong Bộ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công tác quản
lý, tham mưu và các hoạt động sự nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương theo hướng chủ động, trách nhiệm,
xây dựng. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn
hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương
xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thứ ba là, thực hiện tốt các mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa
đến năm 2030, trong đó, triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025; chú
trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế và
hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động văn hóa và hệ
thống thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân
và nhu cầu sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ sĩ, trí thức. Chú trọng xây dựng và
phát triển văn hóa đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng lớn ở các loại hình văn hóa,
nghệ thuật, có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh được sâu sắc các thành tựu, dấu
ấn nổi bật của đất nước trong thời kỳ đổi mới, có ý nghĩa tích cực trong việc xây
dựng nền văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.
Thứ tư là, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
đến năm 2030, Chương trình quốc gia phòng chống bạo lực gia đình trong tình
hình mới đến năm 2025. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị
di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững, gắn với phát triển kinh tế, du lịch; bảo

tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và
phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu
tinh hoa văn hóa của thời đại. Củng cố, tăng cường quản lý nhà nước về hoạt
động nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh. Thực hiện Chương trình chuyển
đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tiếp tục phát
triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao
lưu quốc tế về văn hóa, đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan
hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Khẩn trương
phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, ưu tiên xây dựng bản đồ công nghiệp
văn hóa, bản đồ mạng lưới các thành phố sáng tạo Việt Nam.
Thứ năm là, tập trung đổi mới mạnh mẽ, phát huy hiệu quả công tác thể
dục thể thao, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam
trong giai đoạn mới, đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, nâng
cao thể thao thành tích cao trên trường quốc tế, trong đó tập trung cao độ cho
công tác tổ chức SE Games 31; tăng cường đầu tư, chuẩn bị lực lượng vận
động viên tham dự SI D 19; tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI
đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh dịch COVID-19.
Phấn đấu số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 35,6%, số gia
đình tập luyện thể dục, thể thao đạt 26,9%. Phấn đấu đạt t 03 đến 05 huy
chương vàng tại SI D 19; giữ vững vị trí là một trong 3 nước đứng đầu và tổ
chức thành công SE Games 31.
Thứ sáu là, triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển du
lịch trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2023.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ
thông tin trong lĩnh vực du lịch; phát triển công nghệ sạch và phát triển du lịch
theo hướng tăng trưởng xanh. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ địa phương phát triển
sản phẩm du lịch theo hướng “mỗi tỉnh có một sản phẩm du lịch độc đáo”.
Năm 2022, phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5 triệu
lượt khách quốc tế và 60 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu t khách
du lịch đạt 400 nghìn tỷ đồng. Tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2022.
T các nội dung thi đua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các cơ
quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện
viên, vận động viên, học sinh, sinh viên và người lao động trong toàn Ngành
hưởng ứng tổ chức, triển khai có hiệu quả để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa,
hiệu quả cao hơn nữa trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa
Việt Nam trong thời kỳ mới./.

