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

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

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

Đề nghị nghiên cứu có giải pháp đẩy mạnh hoạt động sáng tác những tác 

phẩm văn học, nghệ thuật... để cổ động, khuyến khích Nhân dân ra sức thi đua 

lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã hội, phục vụ nhiệm vụ xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tránh sáng tác tràn lan những tác phẩm 

phản giáo dục, gây phản cảm, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng, tinh thần và 

niềm tin của Nhân dân (Câu số 16). 

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

Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu 

quả, tạo môi trường hoạt động văn hóa nghệ thuật lành mạnh, đáp ứng nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.  

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị 

(khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ 

mới”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách điều chỉnh lĩnh 

vực văn học nghệ thuật, tạo điều kiện cho nhân dân - những chủ thể của văn hóa 

tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn học, nghệ thuật. Xây 

dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 05 đề án và trên cơ sở đó tiếp tục 

phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng 36 Đề án nhánh về văn học, 

nghệ thuật nhằm tăng cường sáng tác, phổ biến, tuyên truyền các tác phẩm văn 

học nghệ thuật chất lượng cao và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo các tác 

phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng.  

Bộ đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật bảo đảm chất 

lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của 

nhân dân. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 

01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Khuyến khích sáng tác và 

công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ 

thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ 

cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975”.  

Các tác phẩm văn học nghệ thuật thời gian qua tiếp tục phát huy truyền 

thống tốt đẹp của thời kỳ chiến tranh cách mạng, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc 

sống, làm phong phú và sâu sắc thêm chủ nghĩa nhân văn trong văn hóa. Các 
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sáng tác văn học nghệ thuật ngày càng nhạy bén, mạnh dạn phê phán cái xấu, 

các biểu hiện biến chất, thoái hóa về nhân cách, đạo đức, lối sống, góp phần 

cảnh tỉnh, ngăn chặn xu hướng tiêu cực trong đời sống xã hội. Đề tài, chủ đề các 

tác phẩm văn học, nghệ thuật được mở rộng, phản ánh công cuộc đổi mới của 

đất nước và hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.  

Tuy nhiên, hoạt động văn học, nghệ thuật còn có những hạn chế như: còn 

nhiều lĩnh vực chuyên môn chưa có Luật điều chỉnh (nghệ thuật biểu diễn, mỹ 

thuật, nhiếp ảnh, tuyên truyền cổ động chính trị, quyền và nghĩa vụ của văn nghệ 

sỹ...) tạo hành lang pháp lý và điều kiện thúc đẩy sáng tác, phát huy được tài 

năng trẻ và có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng phục vụ 

nhân dân. Công tác phê bình, tuyên truyền, quảng bá, định hướng hoạt động 

sáng tạo văn học, nghệ thuật và việc quản lý hoạt động văn học nghệ thuật trên 

mạng internet, các trang mạng xã hội còn hạn chế.  

Để khắc phục hạn chế trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang 

nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của văn học, 

nghệ thuật trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong các cấp ủy Đảng và 

chính quyền từ Trung ương đến địa phương; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về 

tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. 

 - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn học, 

nghệ thuật; các cơ chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật 

phát triển. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật. 

Tiếp tục chỉ đạo và định hướng nghệ thuật đối với các đơn vị hoạt động lĩnh vực 

văn học, nghệ thuật trên toàn quốc nhằm sáng tạo ra những tác phẩm văn học, 

nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật; phản ánh chân thực 

những vấn đề nóng của xã hội; định hướng thẩm mỹ cho khán giả, đáp ứng nhu 

cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới. 

- Kiến nghị tăng mức đầu tư phát triển hàng năm cho sự nghiệp văn học, 

nghệ thuật. Đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục duy trì và thực hiện chính sách 

“Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị 

cao về tư tưởng và nghệ thuật”; tăng kinh phí đầu tư khuyến khích sáng tác để 

mở rộng thêm đề tài: xây dựng, đổi mới đất nước từ 1976 đến nay. 

- Đầu tư cho công tác sáng tác, sưu tầm, gìn giữ, quảng bá trong và ngoài 

nước những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. Tập trung phát triển đào 

tạo, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật. 

- Xây dựng đề án sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao 

về đề tài truyền thống cách mạng, xây dựng con người mới năng động, sáng tạo, 

giàu tri thức, chân dung các doanh nhân, trí thức và người lao động tiên tiến trên 

mọi miền đất nước, góp phần động viên, phản ánh kịp thời những tấm gương 

sáng trong học tập, lao động sản xuất, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 
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- Tiếp tục phối hợp với các Hội Văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa 

phương tổ chức các hoạt động, các cuộc vận động sáng tác, các trại sáng tác tác 

phẩm văn học nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của 

từng địa phương; đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho văn nghệ sĩ sáng tác về những đề 

tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng đến các giá trị nhân văn, chân thiện mỹ, 

góp phần vào việc hình thành đạo đức xã hội tốt đẹp. 

- Tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn lý luận; đẩy mạnh phê bình, 

tuyên truyền, quảng bá, định hướng hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; kịp 

thời phát hiện, cổ vũ những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và tư tưởng cao.  

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan 

quản lý hoạt động văn học nghệ thuật trên mạng internet, các trang mạng xã hội. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các 

hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, 

đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của đất nước. 

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

hội thành phố Cần Thơ 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 thành phố Cần Thơ; 

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

   Cục MTNATL, Cục NTBD, Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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