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

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

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

1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, chỉ đạo tổ chức các 

hoạt động giao lưu văn hóa dân tộc ở các khu vực, vùng miền và từng dân tộc 

để tôn vinh, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ; 

đồng thời có cơ chế khen thưởng mang tính đặc thù để khích lệ , động viên các 

nghệ nhân có thành tích và có nhiều đóng góp , xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc ; có chính sách chuyên biệt với các trường 

đào taọ văn hóa, nghê ̣thuâṭ ở các vùng kinh tế khó khăn , con em người dân tôc̣ 

thiểu số; có chính sách ưu tiên cụ thể đối với những người hoạt động trong lĩnh 

vưc̣ biểu diêñ nghê ̣thuâṭ như : Điều chỉnh mức lương, rút ngắn số thang, bậc để 

nghê ̣sỹ có quỹ thời gian phấn đấu trong quá trình công tác , điều chỉnh chế đô ̣

phụ cấp , chế đô ̣ưu đãi với các nghê ̣sỹ , diêñ viên có nhiều cống hiến và đaṭ 
danh hiêụ cao (Câu số 6). 

2. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đầu tư và đẩy mạnh 

hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng đặc biệt là cho đồng 

bào các dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; có 

chủ trương, xây dựng và ban hành Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân trong những năm tới sớm hơn để các đơn vị cơ sở chuẩn bị kinh phí và 

tổ chức tốt hơn; có chính sách khen thưởng cho các đơn vị triển khai, tổ chức tốt 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, qua đó tuyên dương các đơn vị tiêu 

biểu để các đơn vị có sự thi đua và đưa phong trào tập luyện thể dục, thể thao 
tại các địa phương được mạnh mẽ hơn (Câu số 7). 

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

1. Về đề nghị quan tâm, chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu văn 

hóa dân tộc ở các khu vực, vùng miền và từng dân tộc; có cơ chế khen 

thưởng các nghệ nhân có thành tích và có nhiều đóng góp bảo tồn bản sắc 

văn hóa dân tộc 

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 

4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ 

“Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” 

theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020. Cụ thể hóa Đề án này, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch 

các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên; giao lưu văn 

hóa đối với từng dân tộc như tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Hoa, Thái, 

Chăm, Khmer, Mông, Mường, Dao... giao lưu Liên hoan nghệ thuật Hát Then, 
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Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái; Ngày hội giao lưu văn hóa nghệ thuật 

tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Ngày hội tôn vinh đặc 

trưng văn hóa truyền thống của các dân tộc (trình diễn cây Nêu)... 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm và có cơ chế khen 

thưởng, động viên khích lệ các nghệ nhân có thành tích và có nhiều đóng góp, 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua 

hình thức: Trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân trong khuôn khổ các Ngày 

hội, liên hoan, giao lưu văn hóa dân tộc (Bằng khen, giấy chứng nhận kèm theo 

tiền thưởng); định kỳ 02 năm/lần tổ chức gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các 

nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân 

tộc theo vùng, miền, nhóm dân tộc; tổ chức Lễ Tuyên dương cho các em học 

sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học 

tập các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ; đề xuất, phối hợp với doanh nghiệp xét và và 

tổ chức Lễ Trao học bổng cho các tài năng lĩnh vực âm nhạc là học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 

học tập và rèn luyện tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. 

2. Về đề nghị có chính sách chuyên biệt với các trường đào tạo văn 

hoá, nghệ thuật ở các vùng kinh tế khó khăn, con em người dân tộc thiểu số 

- Nhằm bảo tồn, phát huy các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù 

của dân tộc thông qua công tác đào tạo, Thủ tướng Chính phủ ban hành các 

văn bản: 

+ Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền 

thống và đặc thù trong các trường văn hoá, nghệ thuật; ngày 21/7/2014 Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định số  41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi 

đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong 

các trường văn hoá, nghệ thuật.  

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 

11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 11/12/2015 hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 

của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành 

nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật. 

- Một số chính sách đào tạo ở các vùng kinh tế khó khăn, con em người 

dân tộc thiểu số: 

+ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến 

năm 2020”. 

+ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc 

học tại các cơ sở giáo dục đại học. 

+ Quyết định số 1199/QĐ-BVHTTDL ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt dự án “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1270-qd-ttg-phe-duyet-de-an-bao-ton-phat-trien-van-hoa-dan-toc-127103.aspx
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lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số 

từ nay đến năm 2020”.  

Căn cứ vào các văn bản quy định nêu trên, các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ 

thuật, thể dục thể thao các địa phương đã chủ động trong việc tuyển sinh và thực 

hiện các chế độ, chính sách đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, 

nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động đi đến các vùng xâu vùng xa có con em đồng 

bào DTTS triển khai công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của nhà nước 

trong giáo dục và đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và liên quan để thu hút 

các em theo học các ngành, lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, các 

em DTTS được hưởng chế độ ưu tiên như: xét tuyển, chỗ ở, tiền ăn, tiền đi lại 

trong năm, mua đồ dùng học tập và đặc biệt được miễn giảm học phí trong các 

cơ sở đào tạo.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức được 6 đợt Lễ tuyên dương 

học sinh, sinh viên là người DTTS có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các cơ 

sở đào tạo trực thuộc Bộ hai năm một lần, với số lượng 1.200 em.  

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện đề án 300 

chỉ tiêu đặt hàng đào tạo các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đặc thù khó tuyển sinh, 

nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở các vùng miền 

dân tộc trong cả nước. 

3. Về chính sách ưu tiên cụ thể đối với những người hoạt động trong 

lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật  

- Việc điều chỉnh mức lương, rút ngắn số thang, bậc để nghệ sĩ có quỹ thời 

gian phấn đấu trong quá trình công tác 

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính 

sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 

người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 

của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu, xây dựng Bảng 

lương chức danh, chức vụ lãnh đạo; bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và chế 

độ phụ cấp theo nghề đối với viên chức trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch nói chung và đối với nghệ sĩ, diễn viên nói riêng. Việc điều chỉnh mức 

lương, rút ngắn số thang, bậc để nghệ sĩ có quỹ thời gian phấn đấu trong quá 

trình công tác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, đưa vào nội 

dung xây dựng bảng lương mới. Theo kế hoạch, trong Quý III/2019, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thành Báo cáo về đề xuất các bảng lương và 

đề xuất chế độ phụ cấp theo nghề đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

gửi Bộ Nội vụ tổng hợp trình Chính phủ. 

- Về chế độ phụ cấp, chế độ ưu đãi đối với các nghệ sĩ, diễn viên có nhiều 

cống hiến và danh hiệu cao:    

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi 

nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn thay thế Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của 
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Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với 

lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa thông tin, theo đó, chế độ bồi 

dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đã được nâng cao hơn nhiều so với quy 

định tại Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu 

diễn và điện ảnh, theo đó, đã xây dựng chế độ ưu đãi đối với các viên chức có 

thành tích, có quá trình cống hiến đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và điện 

ảnh, cụ thể: đối với các nghệ sĩ, diễn viên khi được phong tặng danh hiệu 

NSND, NSƯT hoặc đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh/Giải thưởng Nhà nước về văn 

học nghệ thuật được xét thăng hạng lên hạng trên (thăng hạng không qua thi/sát 

hạch, chỉ xét trên hồ sơ cá nhân). 

4.  Về đề nghị quan tâm đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập 

luyện thể dục thể thao quần chúng đặc biệt là cho vùng đồng bào các dân 

tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và đặc 

biệt vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn, trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chính 

phủ, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao, trong đó: tại khoản 3 Điều 4, khoản 1 Điều 21 và khoản 6 Điều 22 

của Luật có quy định về chính sách dành đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

và ưu tiên phát triển môn võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc trong nhà 

trường; khoản 7 Điều 1 quy định đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn, giảm vé, giá dịch vụ luyện tập thể 

dục thể thao tại các cơ sở thể thao theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh 

Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch và triển khai các 

nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp về đẩy mạnh và nâng cao chất 

lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến 

biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2020, trong đó đặc biệt chú trọng quan tâm tổ 

chức các hoạt động thể dục thể thao, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân 

tộc tại các xã biên giới tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, 

chiến sỹ bộ đội biên phòng tập luyện và giao lưu các hoạt động thể dục thể thao 

nâng cao sức khỏe, tinh thần dân tộc và tăng cường tình đoàn kết quân dân. 

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn 63 

tỉnh/thành chú trọng đưa các môn thể thao truyền thống của các dân tộc, các trò 

chơi dân gian vào nội dung thi đấu, giao lưu, biểu diễn tại các lễ hội của địa 

phương, đặc biệt các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, vovinam, đẩy 

gậy, kéo co, vật dân tộc đã được đưa vào thi đấu chính thức tại Đại hội thể dục 

thể thao các cấp. Hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các môn 

thi thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian trong Ngày hội văn hóa, thể thao và du 

lịch và tổ chức Đại hội thể thao các dân tộc toàn quốc, các giải thể thao dân tộc 

nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao ở vùng đồng bào dân tộc và 

phát triển các môn thể thao dân tộc tại các địa phương. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển phong 

trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng đặc biệt ở vùng đồng bào các dân tộc 

thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa phát triển mạnh do 

thiếu quỹ đất, kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao 

còn khó khăn, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao 

còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển 

phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các xã vùng đồng bào các dân tộc 

thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn thiếu. 

Để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng đặc biệt 

là cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 

khó khăn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh/thành chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước 

phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thể dục, thể thao, trong đó quan tâm đến phát triển môn 

võ cổ truyền, các môn thể thao dân tộc trong trường học và các chính sách phát 

triển thể dục thể thao đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các xã biên giới, hải 

đảo; đồng thời đầu tư nguồn ngân sách hàng năm phát triển phong trào thể dục 

thể thao tại các xã vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn. 

5. Về đề nghị hàng năm ban hành Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân sớm hơn để các địa phương, cơ sở chuẩn bị kinh phí 

và tổ chức tốt hơn; có chính sách khen thưởng cho các đơn vị triển khai, tổ 

chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, từ năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sẽ ban hành Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sớm hơn để địa 

phương, cơ sở chuẩn bị kinh phí và tổ chức hoạt động tốt hơn. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách khen 

thưởng cho các đơn vị tiêu biểu tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân hàng năm để khuyến khích và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần 

chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

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

hội tỉnh Đắk Lắk 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 Đắk Lắk; 

- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Vụ VHDT, 

   Vụ ĐT, TCTDTT, Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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