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Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn 
 

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

Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 

12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau: 

Đề nghị tăng cường đưa các nội dung giáo dục dân tộc, lịch sử, đạo đức, 

văn hóa vào phim ảnh để việc tuyên truyền, giáo dục đến người dân được hiệu 

quả, sâu rộng (Câu số 15). 

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

Thực hiện Luật Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai 

chính sách đặt hàng tài trợ của Nhà nước cho việc sản xuất phim về đề tài thiếu 

nhi, truyền thống lịch sử, dân tộc thiểu số; phim tài liệu - khoa học, hoạt hình, 

phim truyện video và chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng 

xa… Nhiều bộ phim có chất lượng về nghệ thuật, đảm bảo nội dung tư tưởng 

tốt đã được sản xuất và phổ biến rộng rãi đến khán giả cả nước thông qua các 

Tuần phim, Đợt phim, thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày Lễ 

lớn của đất nước, của dân tộc.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Hội Điện ảnh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, ngành, 

địa phương liên quan định hướng, tôn vinh và tạo điều kiện trong quá trình sản 

xuất các tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, về “Cuộc vận động học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… 

Để tăng cường đưa các nội dung giáo dục dân tộc, lịch sử, đạo đức, văn 

hóa vào phim ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang triển khai thực 

hiện một số giải pháp: 

- Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật Điện ảnh; xây dựng, hoàn thiện các văn 

bản quản lý nhà nước về Điện ảnh và các văn bản liên quan. 

- Tiếp tục đề nghị Chính phủ đặt hàng sản xuất phim về đề tài lịch sử, 

văn hóa mang tính giáo dục, nghệ thuật. 

- Tổ chức các hoạt động liên hoan phim, đợt phim, tuần phim nhằm giới 

thiệu những bộ phim có chất lượng nghệ thuật cao; khuyến khích sản xuất, phát 

hành phim về lịch sử truyền thống, phim mang tính nhân văn và tính quốc tế.  

- Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Điện ảnh Việt 

Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan định 
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hướng, tạo điều kiện cho các đơn vị điện ảnh sản xuất các bộ phim có chất 

lượng về nghệ thuật, đảm bảo nội dung tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về điện ảnh nhằm định hướng và 

nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật cho người xem.  

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

hội tỉnh Bắc Kạn 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 Bắc Kạn; 

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

   Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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