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-------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163/BVHTTDL-VP
Y/y trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội, ngày 11 thảng 01 năm 20ỉ 9

trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa x rv

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh 
Quảng Nam gửi Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ ố, Quốc hội khóa x r v  
do Văn phỏng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 12175/VPCP-QHĐP 
ngày 14/12/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Hiện nay, các cơ quan nhà nước tổ chức quá nhiều cuộc thỉ, hội thỉ; nhiều 
cuộc thỉ, hộỉ thi mang tỉnh hình thức, không có ý  nghĩa, thí sình dự thỉ phải thuê 
từ các đơn vị chuyên nghiệp, gây tốn kém thời gian, kinh ph ỉ của nhà nước, đê 
nghị cổ giải pháp chẩn chỉnh tình trạng trên (Câu số 6).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Việc tổ chức các cuộc thi, hội thi (văn nghệ, thể thao) đã được quy định tại 
các văn bản:

-  Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định 
về biểu dỉễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu 
hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 
15/2016/NĐ-CP 15/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

- Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chứng.

- Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Vãn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

Trong những năm qua, việc tổ chức các cuộc thi, hội thi được tổ chức chủ 
yếu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ vãn hóa tinh thần; bảo tồn và phát huy các giá ừị văn hóa truyền 
thống của dân tộc; giới thiệu, quãng bá những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, 
của các vùng miền ừẽn cả nước, giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền 
thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân 
dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp được triển 
khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 
05/10/2012 của Chính phủ và Đe án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật 
chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2020.



Hoạt động văn nghệ quần chúng đã được chú trọng hướng tới cơ sở, vùng 
sâu, vùng xa, nòng cốt tham gia các hoạt động là lực lượng diễn viên đến từ các 
tố, đội tuyên truyền lưu động, văn nghệ quần chúng của các Trung tâm Văn hóa 
các cấp; một số liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật truyền thống có đối tượng 
là nghệ nhân.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thê 
thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chỉ đạo các đơn vị 
liên quan và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định tại các văn bản quy phạm 
pháp luật trong việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đổi mới về cách thức tổ chức các hoạt động 
liên hoan, hội thi, hội diễn trong đó chú trọng đề cao văn hóa truyền thống của 
địa phương, huy động lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa bằng chính các 
hạt nhân ở cơ sở, cụ thể là các diễn viên không chuyên đang sinh sống và hoạt 
động tại cơ sở, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng 
các hoạt động hội thi, liên hoan, hội diễn.

- Tăng cường truyền thông, quảng bá các cuộc thi, liên hoan nhằm huy 
động các nguồn lực xã hội hóa tham gia sự nghiệp phát triển hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn, đưa các vở diễn, chương trĩnh nghệ thuật dàn dựng công phu, 
đạt giải cao được công diễn phục vụ khán giả, đặc biệt là khán giả tại vùng sâu, 
vùng xa, hải đảo.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, 
liên hoan và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Quảng Nam để trả lòi cử tri,
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo');
- Thó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủ y  ban Thường vụ Quốc h
- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGt
- Văn phòng Quốc hội;
- Thường trực HĐND, UBND tinh Quảng Nam;
- Bộ VHTTĐL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cục VHCS, 

Cục NTBD, cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

Nguyễn Ngọc Thiện
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