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Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai 
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào 

Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 

15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau: 

1. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách hỗ trợ cho những Nghệ 

nhân được phong tặng Nghệ nhân dân gian, để khuyến khích việc lưu giữ và 

truyền dạy các giá trị văn hóa dân gian cho thế hệ sau (Câu số 2). 

2. Cử tri đề nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc quảng cáo các loại thực 

phẩm chức năng, thuốc đông y, các sản phẩm khác trên phương tiện thông tin 

đại chúng, mạng xã hội không đúng với thực tế, lừa đảo người dân, gây tác 

động xấu cho xã hội (Câu số 3). 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau: 

1. Về đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ nghệ nhân được phong 

tặng Nghệ nhân dân gian 

Ngày 25/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP 

quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tại hai đợt phong tặng danh hiệu (năm 2015 

và 2019), Chủ tịch Nước đã phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 1.187 

cá nhân và danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” cho 66 cá nhân.  

Ngày 28/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2015/NĐ-CP 

về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, 

hoàn cảnh khó khăn. Các chính sách về tôn vinh và chế độ đãi ngộ đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân có 

đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi 

vật thể. Việc các di sản văn hóa phi vâṭ thể được đưa vào Danh mục quốc gia, 

quốc tế; các nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa được phong tặng danh hiệu vinh 

dự nhà nước đa ̃khơi dâỵ niềm tư ̣hào và khuyến khích mạnh mẽ các côṇg đồng 

có di sản, các cấp chính quyền điạ phương, toàn xã hôị quan tâm, tự nguyện và 

chủ động tham gia bảo vê ̣di sản, đẩy mạnh giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể 

của địa phương mình, tạo thêm động lực trong quá trình xã hội hóa các hoạt 

động bảo tồn di sản văn hoá. Tuy nhiên, do điều kiện của từng địa phương còn 

khó khăn nên chưa có chính sách hỗ trợ truyền dạy, đãi ngộ thường xuyên đối 

với nghệ nhân, để nghệ nhân thực sự yên tâm thực hành nghề. 
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2. Về đề nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc quảng cáo các loại thực 

phẩm chức năng, thuốc đông y, các sản phẩm khác trên phương tiện thông 

tin đại chúng, mạng xã hội không đúng với thực tế 

Khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo quy định việc quảng cáo các loại hàng 

hóa, dịch vụ đặc biệt như các loại thực phẩm chức năng, thuốc đông y và các sản 

phẩm khác phải đảm bảo điều kiện quảng cáo. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo đã 

quy định cụ thể nội dung bắt buộc phải thể hiện trên phương tiện quảng cáo và 

thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo.  

Với chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo, trong thời gian qua, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 

thanh tra, kiểm tra nội dung, điều kiện quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa trên 

các phương tiện, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa, quyền lợi người tiêu dùng, cần kiểm 

soát chặt chẽ hơn giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ. Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, 

kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo; phối hợp 

với Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi hoạt động quảng cáo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, đặc biệt đối với hoạt động quảng cáo 

hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, bảo đảm quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Lào Cai để trả lời cử tri./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; 

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX); 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Lào Cai; 

- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cục DSVH, 

   Cục VHCS, Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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