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ChInh phü quy dlnh  chirc nãng, nhim vii, quyn han  và cc cu t chrc cüa B 
Van hóa, Th thao và Du ljch; 

Can cir Nghj quyt s 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 näm 2019 cüa ChInh 
phü v nhim vii, giâi pháp chñ yu thrc hin K hoch phát trin kinh t - xã 
hi và Dr toén ngãn sách nhà nuó'c nm 2019; 

Xét d nghj cüa V tnthng Vu K hoach, Tài chInh, 
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01 tháng 01 nãrn 2019 cüa Chinh phU v nhim vu, giãi pháp chü yu thrc hin 

Kê hoach phát triên kinh té xä hi và Dr toán ngân sách nhà nuOc nãm 2019. 
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BC) VAN HOA,  mE ThAO  VA DU LICH CONG  bA xA HQI CI]IJ NG}IIA V[T NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phtic 

CHUNG TR!NH HANH BONG 
CUA BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

thrc hin Ngh quyt s 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 nm 2019 
cüa ChInh phil v nhim vii, giãi pháp chü yu thrc hin K hoch 

phát triên kinh t - xã hi vã Dii' toln ngãn sách nhi nirrc nàm 2019 

(Ban hành theo Quyé't dnh so' ]]5/QD-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 nám 2019 

cza Bç5 trztdg Bó Van hoá, The thao và Du lich) 

Nãm 2019 là nãrn btrt phá dê hoân thành Kê hoch 05 nãm 2016-2020 và 
k nim 50 näm thirc hin Di chilc cüa Chü tich I-Is ChI Minh, trin khai thuc 
hin Ngh quyt s 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 nàm 2019 cüa ChInh phü v 
nhiêm vit, giãi pháp chii yu thuc hiên K ho?ch phát trin kinh t - xã hôi va 
D toán ngân sách nhà nu'óc narn 2019 vói phuGng chârn hành dng "K3 
cu'o'ng, hem chInh, hành dng, sang tao, but phá, hiu qua" và phát huy có 
hiu qua cuc Cách mng cong nghip tn thfr tu', B truOng B Van hoá, 
Th thao và Du ljch ban hành Chuo'ng trinh hành dng cña B Van hoá, Th 
thao và Du lich d chi dao, diu hành thirc hin tt các hoat dng van hoá, gia 
dinh, th duc th thao Va du lich nãm 2019 thông qua các nhirn v1i, giái pháp 
nhu' sau: 

A. NHNG NHIM VU, GIAI PHAP CHU yEu THTC HIN KE 
HOACH PHAT TRIEN VAN HOA, THE THAO VA DU LICH VA DU 

TOAN NGAN SACH NHA NUC NAM 2019: 

I. TANG CUO'NG TH1fC HIEN GAC VAN BAN Q  UAN L 2  NHA 
NLIO'C yE VAN HOA, THE THAO vA DU LJCH GAN vO'i cAl GACH 
HANH CHINH, NANG GAO HIEU L tic, HIEU QUA CONG VU: 

1. Các co quan, dn vi trxc thuc B, các So' Van hóa, The thao và Du 
lich, Sâ Van hóa và Th thao, So Du lich tinh, thành ph trirc thuôc Trung rnmg: 

1.1. Dy rnnh trin khai thrc hin các ChLrong trinh, K hoach hành 
dông trin khai các Nghj quyt cia Ban Chip hành Trung ucing, Quc hôi và 
ChInh phui, Chuong trinh hành dng cüa Ngânh van hoá, the thao và du ljch thuc 



hin Ngh quyêt Dai  hi XII cña Dàng; Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 
09/6/20 14 cia Hi nghj lan thi.' chin Ban Chip hành Trung uong Dàng khóa XI; 
Nghj quyt so 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 cüa B ChInh tr ye tip tiic xây dung 
và phát trin van hoc, ngh thu.t trong thôi k' mài; Ngh quyt s 01/NQ-CP 
ngày 01/01/2019 cña ChInh phfi v nhirn vv, giài pháp chü yu thrc hiên K 
hoach phát triên kinh té - xã hi và Dir toán ngán sách nhâ nuâc nàm 2019... 

1.2. Tp trung xây dung, hoàn thiên du' thâo van bàn quy phm pháp 1ut 
thuc chuo'ng trInh xây dirng pháp lut nãm 2019 Va các van bàn, d an trong 
chucmg trInh cong tác näm 2019 dam bâo chit lugng và diing tin diô; chm dirt 
tInh trng châm trInh ban hành và ban hành van bàn quy djnh chi tit, huong d.n 
thi hành Lut; dc bit quan tam dn vic tham gia xây th,rng các dr an Luât v 
t chirc bô may Nhà nuOc, can bô, cong chrc, cái thin mOi trtr0ng du tu, kinh 
doanh và hoàn thành dñng thô han  Lut Thu viên, Luât Diên ánh (si.ra dôi) va 
các van bàn hung dan theo Chu'o'ng trInh xây drng van bàn quy pham pháp luât 
näm 2019 dã duçic B trumg phê duyt. 

1.3. Tang cuOng cOng tác phO biên, giáo dtic pháp luât và t chirc thuc 
hin nghiêrn các Lut và các van bàn quy pham pháp 1ut hu&ig dn thi hành 
bào dam tInh thircrng ton pháp Lut. Nhât là các Lut, Ng quyt cüa Quc hôi, 
các Nghj dnh, Ngh quyt duçic ChInh phü thông qua trong nãm 2018, có hiêu 
lu'c trong nãrn 2019 Va các nãrn tip theo cüng nhu' thirc hin dy dfi các cOng 
uc, diu uó'c quc tê ma Viêt Narn là thânh viên. Nãng cao chit lucing thm 
dinh, ban hành van bàn quy phm pháp luât, báo dam dông bô, kha thi; kim 
soát chat chë vic ban hành các van bàn quy pham pháp 1ut quy djñh diu kin 
du tu, kinh doanh, thu tc hânl'i chInh. 

1.4. Tiêp tic triên khai thuc hin nhuiig nhim vu, giái pháp chñ yu câi 
thin mOi trithng kinh doanh, nâng cao nãng hrc canh  tranh quOc gia nàm 2019 
và djnh huó'ng den nãm 2021 theo dung chi dao  cüa Chinh phü tai  Nghj quyt s 
02/NQ-CP ngày 01/01/2019, nht là các chi so theo xep hang Nang 1irc canh 
tranh du ljch. Dan giàn hóa, ct giam thirc chit thu ti.Tc hânh chInh, diu kin 
kinh doanh. Không dê phát sinh diéu kin kinh doanh, san phm, hang hóa phái 
kiêm tra chuyên ngành khOng can thit. KhOng lông ghép, b sung cac diu kiên 
kinh doanh rnó'i vâo các van bàn quy djnh ye tiu chuãn, quy chun k thuât. 

1.5. Trin khai thrc hin tt Nghj quyt sO 36a/NQ-CP v Chinh phu din 
tir, duy tn tt lien thông van bàn din ttr vó'i Van phông Chinh phii (VPCP) qua 
triic lien thông ChInh phi. Déi mOi manh  me phuong thirc thirc hin quàn 1 
Nha nu'óc, nht là tix tiên kim sang hu kiêrn vâ quàn l rüi ro cua các ngành, 
lTnh vrc. Tp trung triên khai thrc hin rnanh me vâ toàn din các nhim vi cia 
K hoach  cài cách hành chInh nàm 2019; dày manh  ung diing cong ngh thông 
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tin trong hoat dng quàn I, diu hành cña Ngành; dam bâo ha tng k' thut 
cong ngh thông tin phi.ic vi cong tác quân 1, diu hành cüa Ngành. Trin khai 
l trInh cung cap djch vi cOng trirc tuyn cüa B vâ các dan v theo quy dinh. 
Nghien ciru, xây dyng giái pháp k thut kt ni dng b h thng 
VNACC/VCIS và tt cá các thO tiic hành chInh v quán 1', kirn tra chuyên 
ngành vao Ca ch mt cra quc gia, Ca ch mt cira ASEAN. 

1.6. Tang cuô'ng k' 1ut, k cl.rang hành chInh trong xây drng pháp lut, 
thirc thi cong vii và hoat dng cüa các caquan trong h thng hành chInh Nhà 
nithc tii Trung uang dn ca sO'; thirc hin tt quy ch dan chü O' co' sO'; tao  dng 

luc Va 1Lrc, chuyn bin thai do xr 1y' gãn vO'i trách nhirn chInh trj trong 
thirc thi cOng vi di vói can b, cOng chtrc, nht là nguO'i dü'ng du. Kp thO'i 
thay th các can b, cong chtrc tn tr, can trO', khOng hoàn thành nhim vii. Xir 
l nghiêrn và kjp thO'i theo quy djnh cña pháp 1ut các té ch(rc Va cá nhân cO vi 
pham trong thirc thi cong vi. Xãy dirng nên hành chInh hin dai, chuyên 

nghip, hiu qua, day manh  dlôi rnO'i phuang thirc, 1 1i lam viêc ciia Ca quan 
hành chInh Nhà nuOc; giàm hi hpp, giây tO' hành chinh và ch do báo cáo, 

tang cu'O'ng h9p trlrrc tuyén và tin hpc hóa các hoat dIng cüa CC ca quan hành 

chInh Nhà rn.rO'c; khc phc tInh trng thanh tra, kim tra, kim toán chèng 
chéo; xây dirng nn hành chInh chuyên nghip, hin dai, hiu qua; nhân rng 
rnO hInh trung tarn hành chInh cOng hot dong hiu qua, cung cp djch v cOng 
truc tuyn; thrO'ng xuyên kim tra, dOn dc thirc hin nhim vv duçic giao; xü 
l nghiêm các hành vi nhflng nhiu, tiêu circ, vi pham pháp 1ut, sách nhiu 
nguO'i dan và doanh nghip. 

1.7. Barn sat tinh than Nghj quyt so 18-NQ/TW cua Hi nghj ln thir 6 
Ban Chp hành Trung i.rang Bang khóa XII, kiên quyêt di mO'i, sp xp t chO'c 
b may cua h thng chInh trj tinh gn, hiu lixc, hiu qua; tinh giân bién ch 
g.n vO'i Ca c.0 1i di ngü cOng chO'c, viên chO'c. Dy manh  phân Cp, phân 
quyn gn vO'i kiêrn soát quyên luc vâ trách nhirn giái trinh. Sit cht k luãt, 
k cuo'ng hành chInh, cong vi, tao dng luc và ap lixc trách nhim di vói tp 
th& Ca nhân, nht là nguO'i dirng du; tang cirO'ng thanh tra, kim tra Cong vii. 

1.8. TIch circ tnin khai Nghj quyt s 19/NQ-TW, hoàn thin khung kh 
pháp l2, di mO'i h thng t chrc và quán 1', nâng cao cht hrcmg và hiêu qua 
hoat dng cüa các don vj sir nghip cOng lip. I-bàn thin khung kh pháp l' 
chuyên dan vi sir nghip cOng 1p thành cOng ty cO phân. Dy rnanh tin dO thuc 
hin ca ch ti chü cüa các dun v six nghip cOng lap. Sp xp lai, di mOi ca 

ch hoat  dng cUa qu tài chInh nhà nuó'c ngoài ngân sách, co ch tài chInh dc 
thu di vO'i ca quan, dan vi trong ngânh, 1mb virc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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1.9. Chü tr9ng nâng cáo chit lucing t chtrc các hot dng van hóa, van 
ngh, th diic th thao và du 1ch nhm dam bào an sinh xã hôi, nâng cao dôi 
sng vt chat, tirth than cüa Nhân dan; Chü dng thi.rc hin tt các nhiêm vu 
tuyên truyn các ngày L, k' nim lifm, si.r kin ljch sir quan trçng cüa dt mthc 
trong näm 2019. 

1.10. Nâng cao hiu qua cOng tác thanh tra, kidrn tra, x 1' vi pham, trQng 
tam là các linh virc: 1 hi, di san van hóa, quyn tác già, quyn lien quan, biu 
din ngh thuât, du lich, th thao... Thuc hành tit kim, chng lang phi, phông, 
chng tham nhüng gan vOi thrc hin quy ch dan chñ 0' co' sO'. Tang c.thng cac 
bin pháp bào dam don Tét Nguyen dan K' Hgi 2019 vui tu'o'i, lành manh, an 
toàn, tit kiêm theo ding chi dao  cOa Thu tuO'ng ChInh phO ti Chi thj so 34/CT-
TTg ngày 28/12/20 18, cüa Ban Tuyên giáo Trung uo'ng tai Cong van s 5709-
CV/BTGTW ngày 25/12/20 18 và cña B Van hOa, Th thao và Du lich ti Cong 
van s 72/B VHTTDL-VP ngày 07/01/2019. 

1.11. Chñ dng, tIch circ tham gia chun bj Dai hôi Dáng các cp tin t0'i 
Dai hi XIII cOa Dáng. Tp trung tong két Va xãy dirng các Chin luac 10 nãm 
202 1-2030, Ké hoch 05 nãrn 202 1-2025 ye phát triên kinh tê - xa hôi, van hoá, 
th thao và du lich. 

1.12. Co c.0 li du tu, tr9ng tam là du tu cOng; khai thông th ch d 
tang cuO'ng huy dng và sO' ding có hiu qua nguOn hxc xã hôi du tu cho phát 
trin van boa, the thao vá du lich. Quán !' cht chë, tránh tht thoát, lang phi, 
nâng cao hiu qua sO' diing ngun 1irc du tu' cOng. Bô sung, hoàn thin dnh 
mO'c kinh t - k thut chuyên ngành cüa các ngành, lTnh vuc. Rà soát cac 
Chirang trInh mi,ic tiêu dê bãi bó các ni dung chng chéo, kern hiu qua. D cao 
vai trO, trách nhim ngu0'i ding du don vj trong vic thOc dy giâi ngân vn 
du tu cOng; cong khai kt qua thirc hin. Tang cumg dt hang dch vii công; 
thrc hin nghiem quy dnh pháp 1ut v dAu thu, bào dam thtrc chit, cong khai, 
minh bach. Thu hiit chon bc, có hiu qua nguOn von dâu tu tO' nu'âc ngoài trong 
tinh hInh mó'i, u'u tiOn dr an cong ngh cao, than thin môi truO'ng, tim näng 
dóng gop, lan tôa. 

2. Các co quan, don vi quán 12 Nlià nu0'c trirc thuc B trin khai thu'c 
hin nghiêrn v Chuong trinh xây dmg các van bàn quy phm pháp lu.t näm 
2019 và Danh muc các van bàn, d an nãm 2019 dx kin trInh ChInh phü, Thñ 
tuOng Chinh phu, B trtráng B Van hoá, The thao và Du ljch theo Phu luc ban 
hành kern theo Chuong trInh hành dng. 

3. Vii Pháp ch chü tn, phOi hcip các co quan, dcm vj lien quan: 

3.1. Chfi tn, phi h9p Van phOng B và CC co quan, don vi lien quan dOn 
dc, báo cáo 02 tun/1n, hang thang, hang qu và cá nãrn v thuc hin Chuo'ng 

4 



trmnh xây ding van bàn quy pham pháp 1ut nãm 2019 thuc thm quyên cña B 
tnróng B Van boa, Th thao Va Du ljch ti Quyt dinh sé 4847/QD-BVHTTDL 

ngày 25/12/2018. 

3.2. Chñ tn to chirc: T.p huân cOng tác xây dng, thirc hiên huong u'óc, 

quy uo'c tai  mt s dja phuong; Tp hu.n nghip vii pháp ch và ph bin van 

bàn mó'i ti 02 khu v1rc; Tp huân giám djnh tu pháp trong linh vixc van hOa ti 
02 khu virc; Tp huân, tham van ye dánh giá tác dng thu tic hành chInh trong 
dir thão van bàn quy phrn pháp 1ut theo Thông tu mói cña B Tu pháp; Ip 
huân k' näng cong tác pháp chê cho can bô, cong chñc, viên chirc tai  cac Co 

quan, don vt thuc Bt.5; Hi tháo 1y ' kin dir tháo Ngh dnh xir phat vi pham 

hành chInh trong linh virc van hóa; Hi tháo v vai trO cüa huong u6c, quy uó'c 

trong di sêng xã hi hin nay. 

3.3. Biên soan, in an, phát hành Sách Van bàn pháp quy van boa, th thao 
và du ljch 2017-2018; Tài 1iu hung dn xây dirng va té chüc tht.rc hin huong 

ithc, quy uâc. 

3.4. Theo dOi thi hành pháp 1ut ye van hóa, th thao và du ljch và v xir 
1' vi phrn hành chInh; Triên khai co s dtr 1iu pháp 1ut quôc gia, cOng tác tr9' 

giip pháp 1' cho doanh nghip và cOng tác hçip nht van bàn quy pham pháp 
1ut; Pháp diên các de muc, cp nht kêt qua và rà soát phiic v1i pháp din; Kim 
tra van bàn quy pham pháp 1ut và theo dOi, dánh giá thi hành pháp Iu.t theo 

chuyên d, 1mb virc. 

4. Vi To chiirc can b chO tn, phi hap các co' quan, dan vi lien quan: 

4.1. To chi.rc thi thãng hng viên chirc tr hang IV len hang III, tr hang III 

len hang II; Tp huân cOng tác t chirc can b; Phe duyt khung näng lirrc và mô 

tà cong vic D an vj trI vic lam cong chirc cüa các ca quan hành chInh; In sách 

v ch do, chInh sách. 

4.2. To cht'rc các Hi dong xét dc cách: Hi dOng xét dc cách thang 

hang chirc danh nghê nghip chuyên ngành Ngh thut biu din va din ành; 
I-iôi dng xét dãc each thang hang chirc danh nghë nghip nghiên ciru khoa h9c, 

chirc danb cong ngh. 

4.3. Kiëm tra vic thrc hin t chrc b may, cong tác can bô, ch do 

chInh sách di vii can b, cOng chrc, viên chrc và nguà'i lao dng tai  các don vj 

truc thuôc Bô. 

5. Van phOng BO chü trI, phi hcip Vii Pháp ch& V K hoach, Tâi chInh 

và các Ca quan, don vi lien quan dOn dc trin khai thrc hin, báo cáo dnh kS' 
02 tun/1n, hang tháng, hang qu' và cà näm ye thirc hin các van bàn, dê an 
theo Chuong tninh cOng tác nãm 2019 cüa ChInh phü, Thu tuó'ng ChInh phñ, B 
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Van hóa, The thao Va Du lich dã thryc trung ban hành tai  Quyt dnh so 
06/QD-BVHTTDL ngày 02/01/2019, nht là vic chn chinh thirc hin Quy ch 
lam vic cña Chinh phñ theo chi do cña B trrnmg ti Cong van s 
5921/B VHTTDL-VP ngày 28/12/2018. 

6. Vi K hoach, Tài chInh chO tn, phi hpp Van phong Bô và các co 
quan, don vi lien quan dOn dc, báo cáo hang thang, hang qu' và cá nãm v thirc 
hiên các nhiêrn vii duçic giao tai  IKe hoach hành dng cüa BO Van hóa, Th thao 
và Du ljch thrc hin các Chuong trInh, Ke hoch hành dng trin khai các Nghi 
quyt cüa Ban Chip hânh Trung u'ang, Quc ht5i và ChInh phñ. 

7. V Thi dua, Khen thuOng chü tn, phôi hap các co quan, don v lien quan: 

7.1. Chü trI to chirc L trao tang danh hiu "Ngh sT nhân dan", "Nghê 
sT uu tá"; Phé.i hap vói các da phuong tO chirc L trao tang danh hiu "Ngh 
nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tñ" sau khi có Quyt djnh phong tang cña 
ChÜ tich nuOc. 

7.2. To chirc các phiên hpp cüa Hi dong Sang kiên Cp Bô, các phiên hop 
cüa Hi dng Thi dua, Khen thi..rOng B. Kiêm tra vic trin khai thuc hiên các 
phong trào thi dua näm 2019 ti các khOi, cyrn thi dua cüa ngành Van boa, Th 
thao và Du lich. 

8. Thanh tra B chü tn, phi hap các co quan, don vi lien quan: 

8.1. Tang cu'àng cOng tác thanh tra, kiêm tra chuyen ngành các 1mb vuc 
van hóa, gia dInh, th thao và du lich, thanh tra hành chInh va phOng, chng 
tharn nhung, nht là thè'i dim 1 hi, dp TOt Nguyen dan K' HGi nãm 2019 
theo dOng chi do cüa Thu tuOng ChInh phü ti Chi thj so 34/CT-TTg ngày 
28/12/2018 Va cüa Ban Tuyen giáo Trung uang ti Cong van so 5709-
CV/BTGTW ngày 25/12/20 18 dO kjp thai xr 1 nhüng tOn tai, han ch nhm tao 

chuyn bin, nâng cao hiu 1xc, hiu qua quán 1 Nhà nuOt cña ngành tr Trung 
uang tOi dja phuung. 

8.2. Thirc hin thi.rOng xuyên cOng tác tiOp cOng dan; Giài quyt don thu 
khiu nai, t cáo thuOc thârn quyn giái quyt ci.1a Bô tr1.rmg khi duoc giao. 
Theo dOi, dOn dtc, kiOm tra các don v thirc hin vic tip cOng dan, giâi quyt 

dun thu khiu ni, téi cao, kin nghi cüa cOng dan theo quy dirth; Tng h9p kt 
qua báo cáo Lãnh dao  B theo yêu cu tai  Cong van s 91/BVHTTDL-TTr ngày 
08/01/20 19 cUa BO Van hOa, The thao và Du lich. 

II. THUC HIEN cO HJEU QUA KE HOAcH vA DV TOA'N NGAN 
SACH NHA NUdC NAM 2019 CUA NGANH VAN HOA', THE THAO vA 
D U LIcH, LAP KE HOA CH VA D U TOA'N NGA'N SAGH NHA NUdC CUA 
NGANH VAN HOA, THE THAO vA DU UGH NAM 2020-2022 THED 
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DUNG C'HI DO CUA QUOC HOI, cHINH PHU, THU TUONG C'HINH 
PHU, HUONG DAN CUA BO KE HO4GI VA DAU TU BO TAI CHINH: 

1. Vu Kê hoach, Tài chInh chü tn, phoi hçip các co quan, don vj lien quan: 

1.1. Báo cáo B tru&ng ye hu'óng xir 1' các Quy hoach  ngành, linh virc 

cña B Van hóa, Th thao và Du ljch sê duçc tIch hop vào Quy hoch quOc gia, 
Quy hoch ving, QUy hoch tinh cüng nhu tháo go' vixóng mac trong vic triên 
khai to chü'c lip, thrn djnh Va trInh phê duyt các Quy hoach có tinh chit k' 
thuât, chuyen nganh v van hóa, du lich; tiêp tuc chü dng rà soát, tOng hop các 
Quy hoch san phãrn, hang hOa dé d nghj bãi bO theo Lut Quy hoch; kh.n 
truong tham muu 1 tninh té cht'rc 1p, thm dnh vâ trinh phê duyt 02 Quy 
hoch ngành quc gia dircc Thu tuO'ng ChInh phü giao ti Quyt dnh s 
995/QD-TTg ngày 09/8/20 18. D xut xây dii'ng và kt ni phn mm quán I 
các Chiên lu'cic, Quy hoach, Dê an cüa ngành theo quy djnh cüa Lut Quy hoch. 

1.2. Báo cáo B truàng di.r kiên phân bê vn ngân sách Nhà nuOc nàm 
2019 ct:ia 02 Chuung trinh miic tiêu d báo cáo Thñ tuóng ChInh phü và gri B 
K hoach và Dâu Ui', B Tài chInh theo quy dnh; chun bj cOng tác d tng kt 
02 Chuo'ng trInh mçic tiêu giai don 20 16-2020 theo chi do cña Thfi tuO'ng 

ChInh phii. 

1.3. HuO'ng dn vic chuyên.sO du' dr toán, sO du tm irng ngân sách I'Thà 
nrc nãm 2018 sang nãm 2019 cüa các don vj trirc thuc B theo Lut Ngân 
sách Nhà rnrOc nãrn 2015 Va quy djnh pháp luât. 

1.4. Tang cu'O'ng cOng tác kim tra, giám sat và báo cáo hang tháng tmnh 
hinh thuc hiên cña các don vj thuôc Bô Van hóa, Th thao và Du lich v dirT toán 

thu, chi ngân sách Nhà nuc b sung nãm 2018 và k hoch nàm 2019 do B 

trlrTc tip quân li'; tlnh hmnh thlrTC hin cüa các dja phuong sir ditng ngân sách các 
Chu'o'ng trmnh mc tiêu và các Chu'ang trInh quôc gia v van hóa, th thao và du 
ljch do Bô chu tn; tInh hInh trin khai các Quy hoach ciia ngành van hóa, th 

thao và du lich; tmnh hInh thirrc hin quy djnh v thrc hành tit kim, chng lang 
phi trong các cp, các don vi, nht là tit kim, chng lang phi trong toàn xã hi, 
trong các hot dng van hóa, van ngh, th thao, l hôi, don Tt Nguyen dan KS 
Hoi 2019 phii hop vOi np sng van minh, truyn thng van hóa cüa dan tc và 
phong tuc, tap quán cüa ti1rng don vj, tñng cap. Nâng cao hiu qua cong tác quán 
1 tai san Nhà nithc. COng b s lieu kim toán ngân sách Nhà nuO'c näm 20f? 

cña B Van hóa, Th thao và Du lich. 

1.5. Theo dOi triên khai thuc hiên và báo cáo tinh hinh thuc hiën Quyt 
dinh sO 1992/QD-TTg ngày 11/12/2017 cua Thu tuung ChInh phü ban hành 
Danh muc djch vu si.r nghip cOng sr dung ngãn sách nhà nuOc trong li'nh vlrrc 

van hóa, gia dinh, the thao và du lich. 

7 



Danh miic djch vii sir nghiêp cong sr dmg ngãn sách nhà nuó'c trong lTnh vi.rc 
van hóa, gia dInh, th thao Va du lich. 

1.6. Thirc hin K hoch hành dng quc gia thi.rc hiên Chi.rong trInh 
Nghj sir 2030 vi sir phát triên bn vthig; thirc hin Chin 1uçc phát trin thng 
ké quc gia, nghiên ci.ru xây dirng co sà dü Iiu thng ké ngânh. 

1.7. T chi.rc cac HOi nghi, hi tháo tp hun: Tuyên truyn các hip djnli, 
thirc thi các cam kt kinh t quic t trong linh virc van hóa, th thao va du ljch; 
hthng dn thirc hin Lut Quy hoch và các van ban lien quan. 

1.8. Lp Ké hoch vâ. Dir toán ngân sách Nba nu'Oc ngânh van boa, th 
thao và du ljch nàm 2020-2022 trInh Bô trudng báo cáo Thu tuóng ChInh phü Va 
giri Bô K hoach vá Dâu tu, BO Tái chInh, Kiêrn toán Nhâ nuóc diing th6i hin. 

2. Các dan vj sx nghip có thu dã du'cic giao dr toán thu ngân sách Nba 
nithc näm 2019 cüa Bô Van hóa, Th thao và Du lich phái khn tnrcmg trin 
khai ngay tir khi k hoach thu ngán sách duçc giao, cong khai thu ngân sách 
theo dung quy djnh. 

3. Các dan vj thu hu&ng ngân sách Nba nuóc ciia Bô Van boa, The thao 
và Du ljch phái khn truang trin khai tii khi k hoach  duoc giao, cOng khai 
ngân sách theo dì.1ng quy djnh; tang cuOng thy'c hânh tit kiêm, chng lang phi 
trong sr ding ngân sách Nhâ nuic. Trin khai các nhim vii phái có K hoach 
du th.0 truâc ngày 30/6/20 19. 

4. Các dan v thu huO'ng ngân sách Nhã nuO'c Trung uang c.p thông qua 

ngun vn cüa các Chuang trinh rnic tiêu vâ các Chuang trInh quc gia v van 
hóa, the thao Va du 1ch khãn truang trin khai thrc hin ngay sau khi duGc Bô 

Van hóa, Th thao vã Du lich huo'ng dn các ni dung trin khai thirc hin näm 

2019 theo k hoach Nba nuOc giao. Theo d, dam bâo thirc hin dung muc tiêu, 
du an các Chu'ang trInh, lam rO trách nhim cüa dan vj th hu6ng ngân sách d 
dam bâo dñng quy trmnh, tit kim vâ sr dung hiu qua ngân sách Nba nuOc. 

III. TRIEN KHAI TH1YC HIEN cO HIEU QUA' NGHJ QUYET CUA 
BO CHINH TRJ yE PHAT TRIEN DU UGH TRCY THANH NGANH KINH 
TE MUI NHON. 

Tng cc Du llch  ch trI, phi hop các co quan, dan vi lien quan: 

1. Tp trung thuc hin quyCt lit cac nhim vy, giäi pháp dã duoc nêu 
trong Nghj quyt so 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B ChInh trj, Chucrng 
trInh hành dng cüa ChInh phü va Ké hoch hành dng cüa B Van hóa, Th 
thao và Du 1ch thirc hin Nghi quyt s 08-NQ/TW va các kt luân, chi dao cüa 
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Thu tithng ChInh phü. Närn 2019, phn du dat  miic tiêu don khoáng 18 triu 
1uçt khách du lich quc t& phuc vu 85 triêu khách du lich nôi dia, tng thu tr 
khách du ljch dat  trên 700.000 t dng. 

2. D xut giái pháp thi.rc hin v các chi st theo xp hang Nang Firc canh 
tranh du ljch dung vO'i chi dao  cña Thñ tuOng ChInh phñ tai  Nghi quyt s 
02/NQ-CP ngày 01/01/2019. Theo do: Nâng xp hang nhóm chi sé Mirc d uu 
tiên cho ngành du ljch (gpi tt là DI) dn nãm 2021 len 15-20 bc; näm 2019 tr 
5-7 bãc so vO'i báo cáo närn 2017. 

3. T chi:rc trin khai thrc hin nghiêm chi dao  don Tt Nguyen dan K' 
Hai 2019 vui tuai, lành manh,  an toàn, tit kirn theo diing chi dao cña Thñ 
tuâng ChInh phü tai  Chi th s 34/CT-TTg ngày 28/12/20 18 vâ cOa Ban Tuyên 
giáo Trung uong tai  Cong van sO 5709-CV/BTGTW ngày 25/12/2018; tham 
muu van bàn chi dao cüa Lãnh dao Bô yêu câu Si Van boa, Th thao và Du 1ch, 
S Du lich các tinh, thành ph, các co sO' kinh doanh dich vu du lich tai dia 
phuong trin khai các bin pháp nhm dam báo an toàn cho khách du lich, nâng 
cao cht lucmg dich vu du ljch tai các khu, dim du lich. 

4. Tp trung triên khai tOt Dê an co cãu lai  ngành Du 1ch và Dê an tOng 
th irng dung cong ngh thông tin trong lTnh virc du 1ch. 

5. To ch(rc Din dan Du lich ASEAN ATF 2019 và Hôi cho Travex tai 
Quáng Ninh. Chi dao, phi hçip té chirc các hoat dng trong Näm Du ljch quOc 
gia 2019 tai  Khánh HOa. 

6. Bi dung kin thi1rc v nghip vy chuyen nganh cho can bô, cOng chO'c 
Tong cic Du ljch. D xut các giâi pháp ye: Quán 1' Condotel và chia sé kS' 
nghi; Quàn 1 tour giá rê; Bin báo an toàn duO'i nuO'c và ci an toàn bãi bin. Rà 
soát Tiêu chun Vit Nam: Bit thr du lich xp hang. 

7. Dánh giá src chiu tâi cüa mOi trung déi vOi các khu, dim du 1ch 
tr9ng dim tai  \7jt Nam. Dánh giá tác dng cüa cách mng cOng nghip 1n thr 
4 trong lTnh virc du ljch và nhftng khuyn nghi. v chInh sách. Diu tra, dánh giá 
và phân loai  tài nguyen du lich tir nhiên và tài nguyen du ljch van hóa. 

8. Tuyên truyn nâng cao nhn thiLrc v báo v mOi truà'ng cho các ca s& 
du ljch Va djch vy qua vic sr dung vt 1iu than thin vO'i môi tnthng, giâm thai 
khI nhà kInh. Phát dng phong trào bào v môi tru'&ng du llch tai mt khu du 
lich hoc dim du ljch nhân Ngày MOi trithng the giO'i. 

IV. DAYMAiVHPHA'T TRJENPHONG TRAO THE DUC THE THAO 

Q UAN (RUNG, TIEP TUC NA'NG (A 0 THANH TIcH CUA GA'C MON 
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THE THA 0 TRQNG DIEM DE TIEP CAN vO'i THANH TIcH GHAU L uc 
VA THE GIOI: 

Tong cc The diic th thao chü trI, phi hp các co' quan, don vi lien quan: 

1. Tiêp tiic chi do triên khai thixc hin tot Nghj quyt s 16iQ-CP ngày 
14/01/2013 cüa ChInh phü ban hành Chuong trmnh hành dng cüa ChInh phñ 

thirc hin Ngh quyêt s 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 cfia B ChInh trj v tang 

cuàng slrr lãnh do cüa Dâng, to buó'c phát trin manh  me v th duc, th thao 

den nãm 2020. 

2. Vê th thao quân chüng: 

2.1. Tip tiic tham mixu và phi hçip vi các B Cong an, Bô Quic phOng, 
B Giáo diic và Dào tao, Uy ban Dan tôc, Tong Lien doàn lao dông Viêt Nam, 
Trung uung Hi NguOi cao tuOi Vit Narn, Trung iiong Hôi NOng dan Vit 
Nam, Trung uong Hôi Lien hip phy nO' Vit Nam xãy dçrng k hoach trin khai 

các chuung trInh phi hop dã k; So kt, tOng kt rtit kinh nghiêm vá xây dung 
Chuo'ng trInh phôi hop vâi Trung uong Doàn Thanh niên Cong sn H ChI 
Minh, Cong doàn Viên chirc Viêt Nam. 

2.2. Chi do, triên khai và nhân rng mô hInh b bo'i don giân, dy bo'i an 
toàn, phOng chng duôi nuóc cho tré em t?i  các dja phucing tren toàn quc. Phi 
hpp vói B Giáo diic và Dâo to mó các lOp tp huân boi lôi, ctru dui, 03 bâi 
VO c truyn "Can ban cOng" cho giáo viên dy th diic h Tiu hoc, Trung h9c 
c0 s0, Trung h9c ph thông, cong tác viên, huóng dn viên th dic th thao. 

2.3. Phát triOn cãu lac  b the thao NguO'i khuyêt tt ti các dja phuong; bi 
duO'ng, tp huân 1rc Iu'cing cOpg tác viên, huong dan vien Va hun luyên viên; 

trin khai thc hin D an theo Quyt dnh sO 101 9/QD-TTg cüa Thu tthng 
ChInh phñ ye trg giüp ngithi khuyêt tt giai doan  20 12-2020; tip tuc huó'ng d.n 
trin khai 15 mOn th thao cho ngui khuyt tt ti các thành phi lOn: Ha Ni, 
TP. H ChI Minh, Dà Nng, Can Tho', Quang Tn, Thanh Hóa và Hái PhOng. 

2.4. Duy trI, báo tOn vâ phát triên các mOn the thao dan tôc, dy manh 
phát trin mOn VO cO truyOn Vit Nam ra quOc tO nhäm giói thiêu net van hOa 
truyn thng cüa dan tc, gop phn quãng bá hInh ânh dt nuó'c, con ngu?ñ Viêt 
Nam vó'i ban  be trên th gió'i. 

2.5. Nghien ci,ru, tim hiu, theo dOi các mOn th thao mâi, th thao giâi trI, 
th thao mao  hiOm trOn the gió'i dO quãn 1, djnh huOng phát trin phu hop vó'i 
diu kin thrc tO t?i  Vit Nam; khuyOn khIch phát triOn các mOn th thao giâi trI: 
O tO dia hInh, Câu Ca, Dii luon, VO dao  giái trI, Bridge và Poker, Esport, Patin, 
MO tO nuóc và các mOn the thao giãi trI khác. 
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2.6. Tang crà'ng hp tác quc t v the thao cho mpi ngl.rOi dê tiêp cn vó'i 

nh€hig nn th due, the thao tiên tin trong viêc phát triên th chit Va nâng cao 
di stng van hóa tinh thn cho nhân dan; tham gia các to chirc quOc t v th 
thao cho mçi ngrôi. 

2.7. Chun hi lixc lu'cing tham du Dai hôi Th thao Ngithi khuyêt t.t Dông 

Nam A ln thir 10 ti Philippines. 

2.8. T chrc các lap bi duoig, tp hun nghip v1 cOng tác th diic the 
thao, trong tài, hun luyn viên th thao qun chñng; các giãi th thao dan tc, 

giài th thao giãi trI; ngày hi, hi thi, giâi th thao cho mçi ngu'è'i. 

3. V th thao thành tIch cao: 

3.1. Chuân bj luc lucing van dông viên, huân luyn viên tham di.r các Dai 

hi Th thao quc t näm 2019: Di hi The thao DOng Narn A l.n thir 30 ti 

Philippines; Di h'i Th thao Bãi bin th giOi ln thñ nht ti M. 

3.2. TO chirc, diêu hành các giái the thao trong nLrac Va giãi the thao quOc 

t t chire ti Viêt Nam; các Rip tap hun trpng tài, hun 1uyn viên. 

3.3. Tp trung t.p hun các di tuyên quc gia, di tuyn tré quc gia tai 

cac Trung tam Hun luyn th thao quc gia và Trung Dai  h9c Th dic 

thao Bãc Ninh. 

V. QUAN LI2  TOT GAC HOAT DUNG BAO TON, TON TO, PHAT 

HUY DI SAN VAN HOA, CAC GIA TRJ VAN HOA DAN TOG  vA GAG 

HOAT DUNG VAN HOA NGHE THUAT; GHU TRQNG TUYEN TRUYEN 
PHONG, CHONG BA 0 L UG GIA D1NH, KHAI THAG, VAN HANH VA 
QUAN L I2 TOT LANG VAN HOA - DU LICH GAG DAN TOG  VIETNAM: 

1. Cic Di san van hóa chü trI, phi hgp các co quan, dan vj lien quan: 

1.1. Thm djnh h s0, báo cáo B tru&ng: 

- TrInh Thu tiang ChInh phu quyêt djnh xp hang di tIch quôc gia d.c 

bit; quyêt dnh cOng nh.n báo v.t quc gia. 

- Quyt dinh xp hang di tIch quéc gia và cOng b di san van hóa phi vt 

th trong Danh miic di san van hóa phi vt th quc gia. 

1.2. Thrn dinh nhirn vu, quy hoch báo quán, tu b, phyc hi di tIch 

quôc gia dc bit. 

1.3. To chirc I-ii tháo - tp huân ngânh Di san van hóanäm 2019. 
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1.4. Huóng dan, h trg xay dirng H so di san van hóa phi vt th "Ngh 
thut lam grn truyn thông ci.ia nguô'i Chãm", "Ngh thut Xôe Thai" trInh 
UNESCO ghi danh. 

1.5. Phô biên, tuyên truyên và hung dn triên khai thirc hiên Nghi dinh 

sé. 166/2018/ND-CP ngày 25/12/2018 cüa ChInh phü quy dlnh  thm quyn, trInh 
tt.r, thu tc lap, phé duyt quy hoach, dir an báo quân, tu b, phuc hci di tIch ljch 

sü - van hóa, danh lam thng cânh vâ Chi thj v tang cling cong tác báo ye, 
phát huy giá trj di san van hOa vi sir phát triên bn vü'ng. 

1.6. Xut bàn lap chI Di san van hóa nãm 2019 (04 sêilnäm). 

2. Vi Van hóa dan tc chñ tn, phi hcp các co quan, don vj lien quan: 

2.1. T chirc hi nghj - hi thào gp rnt già lang, nguô'i cO uy tin vfing 
dng bào dan tc thiu s và truOng thOn, bàn các xã dac bit kho khãn, v1ing 
biên gici. 

2.2. T chirc Ngây hi van hóa, the thao và du 1ch CáC dan tc vñng Tây 
Bc lan thir XIV tai  tirih Sun La; Ngày hi van boa, th thao va du lich các dan 
tc thiu s 06 tinh vling biên giO Vit Nam - Lao khu vrc min Trung, lay 
Nguyen tai  huyn A Luó'i, Thira Thiën Hue; Ngày hi van hóa, th thao và du 
Ijch dng bào Chäm ln thir V tai  tinh Phui Yen; Ngày hôi van hóa dan tc Thai 
lan thir II tai tinh Diên Biên. 

2.3. T chirc cho di tuyên truyn van hóa di biêu din phc vu dOng bào 

dan tc thiu s vñng biên giOi, bin dào; LOp truyn day van hóa phi vat th 
cho dng bào dan tc thiu s có sO dan rt it ngiiOi (duói 10.000 nguO'i); 
Truyên day, bào tOn ngh thu cOng truyen thng tiêu biu cho các dan tôc thiu 
sO CO s dan r.t It ngrOi; MO' lop day ting, chü dOi vó'i các dan tc Co nguy Co 

bi mai môt cao. 

2.4. Nghien CUU, d xut xãy dirng câu lac bô van hóa, van ngh dan gian 
cho các dan tc cO so dan rat It ngu'O'i; Xây dçrng mO hinh dim sinh hoat van 

hóa cua dng bào CáC dan tc thiu sé vung di dan tái djnh Cu' thüy din; Xây 
dirng 01 mô hInh báo tn, phát huy trang phic truyn thng cho dan tôc thiu s 
có s dan dithi 10.000 nguO'i. 

2.5. T chOc tap huân ye cOng tác tuyên truyên bão tèn, phát huy bàn sac 
van hóa dan tc, bài trr hO tic lac  hu trong dong bào dan tc thiêu so ChO can 
b lam cong tác van hóa và ngu'O'i Co uy tin vñng dông bào dan tc thiu s, 
vñng biên giOi, bin dào; Tp hun v cOng tác tuyên truyn, ph bin pháp 1ut 
cho can bô lam cong tác van hóa và ngiiO'i có uy tin, già lang, trtxO'ng bàn thuôc 
cac xa dãc biêt khó khãn, xã biCn giO'i, vOng bai ngang yen biên và hài dào. 
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2.6. Kiêm tra chuang trInh phôi hap giQa Bô Van boa, The thao và Du 
lch vci B Tu 1nh B di biën phông; Kim tra mc tiêu v van hóa dan tc 
thuic Chuang trmnh miic tiêu phát trin Van hóa. 

3. Cuc Van hóa co s& chü trI, phi hpp các co quan, don v lien quan: 

3.1. Tt chü'c các boat dng tuyên truyên lu'u dng; Phát dông sang tác, 
trin lam tam ló'n ngoâi trOi, in và phát hành tranE cô ding, an phâm tuyên 

truyn... chào mrng các ngày L ló'n cña dt nuó'c näm 20 19-2020. 

3.2. Chü tn, phi hpp t chirc các boat dng theo nhim vi.i duac giao cUa 
Nãm Du ljch quc gia 2019; Hoat dông chuyên mon lTnh virc Van ngh qun 
chiing, Np sng van hóa, Quãn I' nghip vu, Quâng cáo, Tuyên truyn c 
dng; Nhirn vi Van phOng Ththng trirc Ban Chi dao  Trung rang Phong trâo 
'Toàn dan doàn kêt xây dirng dOi sang van boa". 

3.3. Biên tap, in, phát hành 12 s Tap  chI Xây dirng Di sng van hóa 

theo dinh ks'. Kirri tra, kháo sat cOng tác quán 1' nba nuâc lTnh vuc van hóa co 
só phong trào "Toàn dan doàn kOt xây dixng dOi sng van hóa". Kim tra tInh 
hInh thirc hin miic tiêu ye van hóa co so thuc Chuong trInh miic tiêu quOc gia 

v Xây dirng nông thOn m&i và Chuang trinh mc tiêu phát tnin Van boa. Thirc 
hin các nhim v1i cüa Ban Chi dao  AIDS và các vn d xã hi cña B Van hóa, 
The thao và Du lich. 

4. Ciic Ngh thut bieu din chi trI, phi h9p các co quan, don vi lien quan: 

4.1. Chü tn, phi hgp té cht'rc các Chuong trInh ngh thut phc vii nhim 
vi chInh trj näm 2019; Chucmg trInh Gala ngh thut vinh danE guang mt tiêu 
biu nganh ngh thut biu din 2018; Cuc thi sang tác vit v kjch bàn van 
hoc, Cuôc thi Hat ThInh phOng - NhaC kch toàn quc, Cuc thi tài nãng tré Biên 
do Mt'ia toàn quôc, Cuôc thi am nhac miia Thu, cuc thi Tài nãng tré Diên viên 
Miia rôi toàn quôc; Lien hoan Tuông vâ Dan ca kj,ch toàn quOc, Lien hoan Am 
nhac ASEAN, Lien hoan Ting hat Dithng 9 xanh, Lien hoan Chèo toàn quôc, 

lien hoan Xic quOc t. Phi hap t chOc các Chu'ang trInh ngh thut cüa Nàm 

Du lich quôc gia 2019. 

4.2. Tip tuc thuc hiên D an dâo tao din viên, nhac cong cho các don v 

ngh thut Tung, ngh thut Chèo chuyen nghip trong cá nu'Oc giai doan 
20 16-2020 dä duçic B truOng Bô Van hóa, Th thao và Du ljch phé duyt; Dê 
an mO lOp bi du0ng cho döi ngü tác giá, dao din san khu, dc bit là san khu 
truyn thông; TO chrc các Hi ngh tp huân nghip vi quãn 1' nhà nuOc ye 

ngh thut biu diên. 



4.3. T chtrc so kt 8 nãm the hin Chixang trInh hot dng s 
3 126A/CTr-BVHTTDL-UBTQLHCHVHNTVN ngày 28/9/2011 cña Bô Van 
boa, Th thao và Du ljch vâ Oy ban toàn quéc Lien hip các Hi Van hpc Ngh 
thut Vit Nam giai don 2011-2015; So kt 5 nãm thirc hin Chuong trinh hoat 
dông s 308/CTr-CNTBD-HNVVN ngày 24/4/20 14 cüa Cic Ngh thut biu 
diên vá Hi Nhà van Vit Narn giai don 2014-2020. 

5. Cuc Diên ânh chü trI, phi hap các co quan, don vj lien quan: 

5.1. To chirc các dçit phim K' niêm các ngày L iOn cia dt nuOc nàm 

2019 và Näm Du ljch quOc gia 2019; To ch(rc Lien hoan phim Vit Nam 1n thir 
XXI; Tharn d Chg phim Hong kong, Tuân phim Viêt Nam ti các nuOc: Han 
Quc, Ba Lan... và Tun phim các nuOc ti Vit Nam. 

5.2. To chrc lOp bOi duOng may chiêu k thut sO HD và tuyên truyn, 

quâng cáo phim cho các di chiu phim hru dng các tinh, thành trong Ca nuO'c 
ti phIa Bäc vâ phIa Nam; Dt hang san xut các th 1oi phim. 

6. Cuc M thuât, Nhip ánh vâ Triên lam chü trI, phéii hap các co quan, 
don vj lien quan: 

6.1. TO chic trin lam CáC tác ph.m m' thu.t, nhip ánh k' niêm các ngày 
L iOn cña dat mróc näm 2019. Nãm Du lich quc gia 2019 và trong nuOc, quc 
t; T Chlrc Chuang trInh trin lam, giao luu ngh si Vit Nam và các ngh si 
quc th ti Dâ Nng; Festival Nhip ánh tré; To chi.rc hi thâo Cong tác giám 
djnh tác phârn m thuât, nhiOp ánh. 

6.2. T chOc truyOn thông thucing hiu du 1ch Vit Nam duoi hInh thirc t 
chOc "Trin lam tác phm thi cOng m ngh Vit Nam ti Han Quc"; T chirc 

xi'ic tin du ljch Vit Nam duói hinh th(rc t chlrC trin lam "Tác phm tranh 1a 
Vit Narn t?i  Pháp". 

6.3. Xây dirng ni dung xut ban Niên giám gió'i thiu v gallery m 
thut, nhip ánh tai Vit Narn. 

7. Vi Thu viên chü trI, phi hap các Co quan, don vj lien quan: 

7.1. T chrc Lien hoan tuyên truyn gioi thiu sách K' niém 65 nãm 
Chin thng Din Biên Phü; H5i nghj TOng kt hot dng thu vin tu nhân có 
phlric v cong dng; Tp hun trong lTnh virc thu vin ti các dja phucmg; Hoàn 
thiên, duy trI, c.p nhât vâ cong b Co sO du' 1iu: Vit Nam - Dt nuOc, con. 
nguOi; tích hap co sO d 1iu len trang thông tin nghip yin . 

7.2. Kim tra, dánh giá, báo cáo tInh hinh triën khai thlnrc hin CáC Chuong 
trInh phi hap cOng táC giu'a B Van hóa, Th thao và Du lich và các Bô: Giáo 
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dic và Dào tao, B Thông tin và Truyn thong, B COng an; mic tiêu v thu 
vin thuc Chuong trInh miic tiêu phát trin Van hóa. Tip tVc  triên khai D an 

phát trin Van hóa dgc và D an Dy manh  các hot dng hgc t.p su& dôi trong 

cac thu viên, bâo tang, nhà van boa, câu 1c b. 

8. Vu Gia dInh chü tn, phoi hgp các co quan, dan vj lien quan: 

8.1. To chirc Hi nghj tp hun cOng tác gia dInh; Thuc hin D an Tuyen 
truyn, giáo dic do drc, 1i sng trong gia dmnh Vit Nam giai doan 2010-

2020; tuyên truyên các ngày k' nim v gia dInh. 

8.2. Kiêm tra tai  các dia phuong v cOng tác gia dInh, v thirc hin nhim 

vi phèng, chng bo 1rc gia dInh; To chirc thrc hin thI dim "B tiêu chI i1rng 

xir trong gia dinh". 

9. Lang Van hóa - Du lich các dan tôc Vit Narn chü tn, phi hcTp các co 

quan, dan vi lien quan: 

9.1. To chirc su kiên Sc xuân trên mgi mien i quOc và Chü tjch nuOc 

chñc Têt c'ng dông 54 dan tc Vit Nam" dp Tt Nguyen dan K' Hi 2019; Su' 
kin chào mrng Ngây Van hóa các dan tc Vit Nam 19/4; Tun "Dai doàn kt 

các dan tc - Di san Van hóa Vit Nam" kS'  nim Ngày thành 1p Mt tr.n Dan 

tc Thông nhât Vit Narn (18/11) và Ngày Di san Van hóa Vit Nam (23/11). 

9.2. Tnin khai thrc hin t& D an chuyn dOi mO hInh Quàn 1', tO chi'rc 

va hot dng cña Ban Quán 1 Lang Van hóa - Du lich các dan tôc Viêt Nam, té 

chirc kin toàn b may t chirc và di vào hot dng n djnh & mO hInh mói (sau 

khi ducic phê duyt). 

VI. TAP TR UNG TRIEN KHAI CAC NHIM VT KHOA HQC CONG 

NGH$ vA MOI TRLIONG; NANG CÁO QUAN LI2  CAC co'sd DAD TAO; 

THUC THI CO Hi$U  QUA PHAP L UA T BAD HO QUVEN TAC GIA, 

QUYEN LIEN QUAN. 

1. Vu Khoa hoc, Cong nghê và Môi tru&ng chü tn, phi hp CáC co quan, 

don vj lien quan: 

1.1. Ph biên, huOng dn thirc hin cac van bàn quy phm pháp lut mâi 

cüa Nhà nu&c và cia B Van boa, Th thao và Du lich v khoa hoc, cong ngh 

và mOi tru&ng. Tang cuäng kiêm tra, giám sat vic báo v mOi trung trong các 
hoat dông van hoá, th thao và du lch và trong qua tninh thrc hin các nhim vi 

kkioa hgc, cOng ngh. 
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1.2. Hoàn thành Chi.rang trInh "Nghien ciiru the dic th thao qun chüng, 
dáp i.rng yêu cu phát trin ben v&ng"; TriCn khai Chuang trInh "Phát trin du 
ljch theo huóng tang tru'&ng xanh". 

1.3. Xây dirng và d xut Chiiang trInh khoa h9c và cong ngh cp BO d 

hiên thuc hóa Chin lucxc phát trin các ngành cong nghip van hóa Vit Nam; 
Nghiên ciru rng diing cOng ngh each mang  cOng nghip 4.0 phuc vu hoat dông 
cia ngành van hoá, the thao vâ du lich. 

1.4. TOng h9p và xây dirng Báo cáo chi so dôi mi sang tao  thuc trách 
nhiêm cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch. TO chñ'c Hi thão khoa hoc nhân 
k' nim Ngay Khoa hçc và cOng ngh Vit Nam 18-5; Hi tháo khoa h9c ye tác 
dng cña cuc cách rnng cong nghip Ian thur 4 vào các linh vuc biu din nghê 
thuât, di san van hóa, diên ánh, thu viên. 

2. Vu Dào tao chñ tn, phôi hp các Co quan, don vj lien quan: 

2.1. T chñc Hi tháo khoa h9c v tuyn sinh và dào tao  trong linh vuc 
van boa ngh thuât, the dic th thao và du lich nãm hpc 20 19-2020; Hôi tháo 
khoa hoc v dào tao và triên khai kê hoach, nhiêm vu näm hoc 20 19-2020 trong 
ITnh vrc van hoá ngh thuât, the duc the thao vâ du lich; To chic Hi nghi Giao 

imi, gap gO' h9c sinh, sinh viên, van dng viên tiéu biu vâ h9c sinh, sinh viên 
tiêu biu nguài dan tc thiu s tai  các co sO' dào tao van hóa ngh thut, th diic 
th thao vâ du lich truc thuôc Bô. 

2.2. Phi hpp vói Hi dông churn danh Giáo su nhà nuxO'c t churc các cuôc 
h9p xét dat  tiêu chun chü'c danh Giáo su, Phó Giáo su hang nãm; Kiêm tra, 
giám sat tuyn sinh, tt nghip trung cp, cao dng, dai  h9c và sau dai hçc; kim 
tra h so (d.r thi, tt nghip) cña hoc sinh, sinh viên các co sO' dào tao. 

3. Cic Ban quyn tác giá chi trI, phi hgp CC co quan, don vi lien quan: 

3.1. Tiêp tic triên khai thirrc hin t& D an tang cuO'ng nãng lirc quãn l' 
và thuc thi có hiu qua pháp 1u.t v báo h quyn tác giá, quyn lien quan dn 
näm 2020, djnh huOng den nãm 2025. 

3.2. Titp tiic thirrc hin Chin lu'çic phát triên các nganh cOng nghip van 
boa Viêt Narn den nàrn 2020, trn nhIn dn närn 2030 theo duing chi dao  cüa B 
tnrO'ng tai  Quyt djnh s 3605/QD-BVHTTDL ngày 27/9/20 18. 

3.3. Tiep tVc to churc thiric hin Dê an truyen thông nâng cao nhãn thurc và 
thurc ch.p hàn.h các quy djnh pháp lut v quyn tác giá, quyn lien quan giai 

doan 2017-2020. 

3.4. Nghiên ci.'ru, dë xuât giái pháp, tháo gO' vuO'ng mac trong truO'ng hap 
cac ben khOng thOa thuân duoc mO'c tien nhuân but, thñ lao khi khai thác, sr 
ding tác phm d biu din cOng cong. 
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VII. MO' RONG, GHU BONG, TANG CU'NG HQ'P TAG QUOC TE 

yE VAN HOA', THE THA 0 vA D U LJCH: 

Cic H9p tác quôc t chñ trI, phi hop các co quan, dan vj lien quan: 

1. Tiêp tiic xây drng ni dung CáC van kin quc t chuyên nganh, trao 

di, dam phán vói các nuóc, dir kin k kt các van bàn cam kt quic t. Chñ 
dông phéi hop vói các ngành, các cp d dy mnh vn dng só'm k kêt và phê 
chun Hip djnh EVFTA; Tiêp tiic phi hgp vn dng các nuó'c sóm cong nhn 
quy ch kinh t thj trumg cho Vit Narn. üng h Vit Narn rng cfr là Üy viên 
khong thuong trrc I-1i dông Bào an Lien l-Icip quôc nhim kS'  2020-202 1 và 

chun bi các diu kiên d thuc hiên t& vai trO Chii tich ASEAN 2020. 

2. Trin khai có hiu qua K hoach thirrc hin Chin luçc van boa di 

ngoai cüa Vit Nam dn nàm 2020 Va tm nhin dn 2030; Nghi. dinh s 
126/2018/ND-CP ngày 20/9/20 18 cña ChInh ph quy djnh v vic thành lap và 

boat dng cüa Co so' van hóa nu'óc ngoâi tai  Vit Narn. 

3. Triên khai các hoat dng van hoá lO'n, quy rnô quêc gia o' nuo'c ngoài 

nhu: NãmlTuânfNgày van hóa Vit Nam; các l hi Van hóa - Du ljch Viêt Nam 

o' nuó'c ngoài; Phi hçp té, ch(rc các doàn tham gia các doàn Dai hôi th thao va 

các Giâi thi du th thao khu vrc và quc t... 

4. Tao diu kiên thun !çli d các nu'o'c, các tO cho'c quc t gio'i thiu van 

hoá, du ljch tai Vit Nam: Tuân Van hóa, Tuãn phim, Lien hoan ngh thut, Hi 

chc du lich, các giài thi du quc t ti Vit Nam. 

5. Gap rñt hoàn thin cài tao  Trung tarn Van hoá Vit Nam tai  Pháp và 

dâu tu' xây rnói Trung tam Van hoá Vit Nam tai  Lao. 

6. Day manh  tuyen truyën, quàng bá hmnh ánh Vit Nam thông qua vic 

tham dx các sr kin to chirc tai  nuO'c ngoài. Dcng thà'i, t chi.rc các doàn báo 

chI, doàn lam phim vào khào sat, quâng bá, gio'i thiu Vit Nam; T chtirc chin 
dch quàng bá du ljch Vit Nam trên các phu'ong tin truyên thông quOc tê; Xây 

drng 9 tu&ng, thit k và san xut các n phâm, vt phm quàng bá van hOa, the 

thao, du ljch phuc vv cong tác quáng bá, tuyên truyên thông tin di ngoi phic 

vu cho CáC hoat dng cüa Lãnh dao  B trong và ngoài nuO'c. 

7. Tang cuo'ng thu hut các ngun lrc h trg cho phát trin các lTnh vrc 

cña Ngành, té chü'c cac hoat dng di ngoai o' nuo'c ngoài theo hInh thirc xà hi 

hóa. Giâi quyêt các thu tVc  doàn ra, doàn vào cho các don vj trirc thuc B theo 

k hoach Länh dao  B phê duyt trën tinh thin tit kiërn, hiëu qua. 

8. H trcY các Bô, ngàrth, dja phu'cmg trong cong tác di ngoi và t chirc 

cac su kiên van boa, the thao và du ljch cá o' trong nuôc và ô nuo'c ngoài. 
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B. TO CHC THIJC HI1N: 

I. Thu tru'óig các co quan, dan vj thuc Bô, Giám dôc S Van hoá, Th 
thao và Du ljCh, S Van hoá và The thao, Sâ Du lich CáC tinh, thânh ph trirc 
thuc Trung uong can ct'r vào Chucrng trinh hành dng nay và các Nghj quyt 
cña Bang, Quc hi, ChInh phü, Tinh iy, Thânh ñy, Hi dng nhân dan cp 
tinh, theo chirc nãng, nhim vi.i du'cic giao: 

1. Tp trung và chü dng 1p I( hoch ci th tiimg nhim vi dU'QC giao d 

chi dao,  diêu hânh có hiu qua CaC nhim vii, giái pháp dã nêu trong Chuang 
trinh hành dIng; thumg xuyên kim tra, giám sat tin d, kt qua thirc hiên 
Chuong trinh hành d.5ng nay và Kê hoach, nhirn vi cong tác nãm 2019 và chiu 
tráCh nhirn truóc B tru&ng vâ theo phân cp quán 1' v vic trin khai thirc 
hin Nghi. quyêt trong ngành, 1mb vrc, dja bàn và theo chüc nãng, nhiêm vu 

duoc giao. 

2. Tang cuO'ng phôi hgp triên khai thrc hin vói CáC Ban, Bô, ngành 
Trung uung và da phuang; phi hcip chat chê vó'i các co quan Bang, N}ià nithc, 
Mt trn T quc Vit Nam, CáC doàn th d thrc hin thng igi CáC nhiêm vu dã 

ra trong Chucmg trInh hành dng nay và Chuang trInh cOng tác nãm 2019. 

3. Thumg xuyên kim tra, giám sat, dánh giá tInh hinh thirc hin d báo 
cáo B trumg ti các phiên hop thuOTlg kS'  và dt xut. Chü dng xü 1' theo 
thârn quyên hoc dê xuãt cap có thârn quyén các giái pháp nhãm xii'r 1 kjp thñ 
di vO'i nhUng van dê phát sinh. 

4. Danh giá, báo CáO tInh hInh thirc hin Chuang trInh hành dng nay 
hang thang, hang qu2 güi v Vii K hoch, Tài chinh truóc ngày 20 hang thang, 
ngày 15 tháng cuöi qu' và dánh giá, báo cáo hang näm truuc ngày 15/11/2019 
d tng hap, báo cáo B truOng tai các phiên hp thràng kS'. 

II. Vu K hoach, Tài chjnh, Van phOng B can cir chirc nàng, nhim vi 
duçc phân cong tip tVc  phi hap chat chë, có hiu qua trong tham muii, d xut 
các giài pháp, bin pháp cii th diu hành thirc hin tot cac hoat dng van hoá, 
gia dinh, th duc th thao và du ljch näm 2019; kjp thi báo cáo B tru&ng theo 
quy djnh. 

III. Vu Thi dfla, Khen thuàng chü trI, phOi hap vi Vu K hoach, Tài 
chInh, Vi To chuc can b, Vi Pháp chê và Van phOng B d theo dOi, dánh giá 
tInh hInti thi dua cuôi nãm 2019 cüa can b, cOng chtrc và tp th dan vi kt hap 
vó'i dánh giá can bô, cOng chuc, nguài lao dng trên ca su muc d hoàn thành 
các nhim vi duc giao cüa Chuang trinh hành dng nay theo dung chi dao cña 
Thu tuóiig ChInh phü tai  Cong van sO 2870/VPCP-TKBT ngây 13/12/2016 và 

18 



vic chn chinh thuc hiên Quy ch lam vic cña ChInh phü theo chi d.o cüa B 
trtthng tai Cong vn s 5921/B VHTTDL-VP ngày 28/12/2018. 

IV. Van phong Bô, Trung tam Cong ngh thông tin và các ca quan thông 
tn, báo chI cüa ngành van hóa, th thao vã du Ijch phi hgp ch.t ch vói các ca 
quan, dan vj có,liên quan t chirc ph bin, tuyên truyn rng rãi Chtxang trinh 
hánh dngJ. 

Nguyen Ngçc Thin 
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BQ VAN bA, THE THAO VA  DU LJCH CONG bA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phiic 

DANH MVC 

CAC oE AN DI MEN TR!NH CHINH PHU, THU TU'ONG CHINH PHU, 
BQ TR1J'1NG BQ VAN HOA, TIlE THAO vA DU LICH  NAM 2019 

(Ban hành theo Quyet djnh s 115/QD-BVHTTDL ngày 10/01/2019 cia Bó tru'd'ng B5 Van hóa, Th thao và Du l'ch) 

TT Ten JJ an Thri gian 
• trinh 

• 

lYn vi 
.. : chu tn 

Cp trinh 
Chinh 
phu 

Thu lwlng 
OzInhphu 

B9 
lrtthng 

1.  Luât Thu viên 02/20 19 Vu Thu vin X 

2.  Nghj djnh cüa ChInh phà sCra di Nghj djnh s 
79/2017/ND-CP ngày 17/7/2017 cüa ChInh phfi quy djnh 
chirc nàng, nhim vi, quyn han  và co cu t chirc cüa Bô 
Van hóa, Th thao và Du ljch 

3/20 19 Vii T chuic can b X 

3.  Nghj djnh cüa ChInh phü v hoat  drig Trin 1am 3/2019 Ciic M thut, Nhip 
ãnh va Tri&n 1m 

X 

4.  Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh hoat dng Ngh thut 
.•z . bieu dien 

9/2019 Civic Ngh thuat 
.• . 

bieu dien 
x 

5.  Nghj djnh cia ChInh phñ quy djnh kinh doanh djch vii 
Karaoke, djch vi VO trirOng 

9/20 19 Ciic Vn hóa Co so X 

6.  D nghj xây thmg Lut Din ânh (sfra di) 10/2019 Cic Din ãnh X 
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TT Ten D an Thô'i gian 

trinh 

C trInh 
Don 

chu tn 
Ghrnh 
phu 

Thu Iwong 
Chtnhphu 

By 
lru'ong 

7.  Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh chi tit và huong dn 
thi hành Luât Thu viôn 

12/2019 Vii Thu vin X 

8.  D an dng cai t chi'rc SEA Games 31 và Paragames 11 
nám 2021 ti Viêt Nam 

4/20 19 Tng citc Th diic 
The thao 

X 

9.  Chin lucic phát trin du ljch Vit Nam dn näm 2030, 
tm nhIn ctn nàm 2050 

6/20 19 Tng cic Du ljch X 

10.  D an "Vit Nam tham gia EXPO 2020 tai  UAE" 7/20 19 Civic Hçp tác quc t X 
11.  K hoach phát trin du ljch khu virc tam giác phát trin 

Campuchia-Lào-Vit Nam 
11/20 19 Tng ciic Du ljch X 

12.  D an s&p xp, t chic lai  các don vj sir nghip cong 1p 
thuc BO Van hóa, Th thao và Du Ijch 

11/2019 Vi To chüc can b X 

13.  D an thãnh 1p Qu h trçl phát triên Din ãnh 11/2019 Ciic Din ãnh X 
14.  Chin1uqcpháttrinvänhóadnnäm 2030 11/2019 Vin 

VHNTQGVN 
X 

15.  D an "Dào tao  nhân hrc quàn trj du ljch ctp cao, phát 
trin và nâng cao näng 1irc dào tao  viên, dánh giá vien, 
nhân 1?c  du ljch giai doan  20 19-2030, thm nhIn 2040" 

11/2019 Vii Dào tao X 

16.  Quyt djnh cUa Thu tuâng ChInh phü ban hành co ch, 
chmnh sách h trçi cac dja phrnmg biôn gii phát trin du 
ljch kt hcip vii bâo tn van hóa dan tc thiu s 

12/20 19 Tng civic Du Ijch X 

17.  Thông tu sCra di, b sung môt s diu cüa Thông tu 3/20 19 Tng cic Du ljch X 
06/20171'l'l-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy djnh chi 
tit mt sé, diu cña Lut Du ljch 
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TT Ten Be an Tho'i gian 
trinh 

Don vi 
chu tn 

a.-"  ap trin 
Chtnh 

ph u 
Thu tithng 
Chinh ph u 

B3 
lrwó'ng 

x 18.  Quy& djnh v ni dung và quy trInh cung cp djch vi, 
huóng dn khung giá Va giá di vói djch vii giám djnh 
quyen tac gia, quyen lien quan 

6/20 19 Civic Ban quyn 

tác giã 

19.  D an tang cithng cong tác sang tao  và quãng bá di vó'i 
các dn vj ngh thu.t truyn thng trrc thuc Bô Van hóa, 
Th thao và Du ljch 

6/20 19 Cc Ngh thut 
biu din 

X 

20.  D an Nâng cao näng hrc v 1' lu.n van h9c ngh thut 6/20 19 Ciic Ngh thut 
biu dik 

X 

21.  Thông tu quy djnh v c s& vt chat, trang thit bj và tp 
hun chuyen mon d6i vâi mOn Kick Boxing 

9/2019 Tng cuc Th 

duc th thao 

x 

22.  Thông tu quy djnh v co s& v.t cht, trang thit bj và tp 
huân chuyên mon dOi vói mOn Muay 

9/2019 Tng ciic Th 

duc th thao 

X 

23.  Thông tir hung dn chirc nàng, nhim vii, quyn han  và 
co cu t chirc các co quan chuyên mon v van hóa, the 
thao và du ljch thuOc Oy ban nh*n dan cp tinh và Üy ban 
nhân dan cp huyn 

9/20 19 Vi T chüc 

can b 

X 

24.  Thông tu hi.róng dn v tiêu chI phân loai,  diu kin thânh 
l.p, sap nhp, hcip nh.t, giái th các don vj sir nghip cong 
1p thuc ngành van hóa, th thao và du ljch 

9/20 19 Vi T chirc 

can b 

X 
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TT Ten Be an 
• 

Tho'i gian 
trinh 

. A Cap trinh 
Don v 

chu trI 
Chinh 
phu 

Thu Iwong 
Chtnhphu 

B 
Irwong 

25.  Thông tu quy dnh djnh müc kinh t k5 thut trong T 
chirc cac chuong trInh van hóa ngh thut, ngày hi giao 
luu van hóa, th thao vâ du ljch phuc vu dng bào vüng 
sâu, vüng xa, dan tic thiu s, quân dan biên giói, hâi dào 

9/20 19 Vt Van hóa 

dan tôc 

X 

26.  Thông tu quy dinh djnh müc kinh t k5 thu.t trong Bâo 
tn, phtic drng, kru trtt các giá trj van hóa truyn thng 
dc sc cUa dng bào dan tc thiu s 

9/20 19 Vu Van hóa 

dan tc 

X 

27.  Thông tu quy djnh djnh mirc kinh t k5 thu.t trong Báo 
ton lang, ban van hóa truyn thông gãn vói phát trin di 
song kinh t và phát triên du ljch 

9/2019 Vu Van hóa 

dan toe 

X 

28.  Quyt djnh quy djnh tiêu chI, tiêu chun, ni dung, quy 
trInh cung cap djch vi, djnh müc kinh tê - k thut, huàng 
dn khung giá và giá di vvi các djch vii sr nghip cong 
si'r diving ngân sách Nhà nuâc trong 1mb virc du ljch 

9/20 19 Tong cic Du ljch X 

29.  Thông tu quy djnh v cong tác thi dua, khen thuOng ngành 
van hóa, the thao và du ljch 

10/2019 Vu Thi dua - 

Khen thu&ng 

X 

30.  Thông tu quy djnh Quy ch t chirc và hot dng cüa Hi 
dng 1ira ch9n dir an san xut phim có sCr diving ngân sách 
Nhà nuóc 

11/2019 Vu K hoach, 

Tài chInh 

X 

31.  Thông tu quy djnh Ch dO báo cáo thuOc  pham vi quán 1' 
cüa BO Van hóa, The thao và Du ljch 

11/2019 Van phông BO X 

32.  Thông tu quy djnh giám djnh tu pháp di vâi c vt 11/20 19 Vi Pháp ch X 



TT Ten Be an Thoi gian 
trinh 

Born vi 
chu tn 

a."  ap inn 
ChInh 
phu 

Thu Itthng 
OInhphu 

B3 
lrwông 

33.  Thông tu quy dinh giám djnh tu pháp di vi quyn tác 
gla, quyen lien quan 

11/20 19 V11 Pháp ch X 

34.  Thông tu quy dnh giám djnh tu pháp di vói ni dung san 
phm van hóa 

11/2019 V Pháp ch X 

35.  Thông tu bãi bô mt s van bàn quy pham pháp !ut thuc 
thm quyn ban hành cña Bô trithng B Van hóa, Th 
thao và Du lich 

11/2019 yin  Pháp ch X 

36.  Thông tu quy djnh v diu kin, tiêu chun co s& dào tao 
bèi diiông tham gia bi du&ng viên chi'ic ngành van hóa, 
th thao và du lich 

11/2019 V T chirc 

can bO 

X 

37.  Dé an xay dirng co so dfr lieu gia dInh dn näm 2025 11/20 19 Vini Gia dInh X 

38.  Thông tu quy djnh djnh mOe xây dijng tuclng dài, phO 
diêu, tranh ghép gôm 

12/20 19 Cinc M thut, Nhip 
ãnh và Trin lam 

X 

39.  D an cci sO dtt lieu cong nghip van boa 12/20 19 Civic M5 thut, Nhip 
ãnh va Trin lAm 

X 

40.  D an thuong hiu quc gia linh virc m thut, nhip ânh 12/20 19 Ci,ic M5 thut, Nhip 
ãnh và Trin lAm 

X 

41.  D an cãi each tiên luong 12/2019 V T chi'rc 

can bO 

X 

42.  D an xây di,rng và trin khai Nghj djnh cOa ChInh phñ 

quy djnh co ché tr chO cOa don vj sinr  nghip cong P 
trong linh vinrc van hóa, th thao và du ljch 

12/20 19 Vu K hoach, 

Tài chInh 

X 
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TT Ten D an Thbi gian 
trinh 

Don v 
chu tn 

Cp trInh 
Chznh 
phu 

., 
Thu twong 
Chtnhphu 

Bp 
Irwong 

43. D an hoàn thin co ch thI dim dt hang, giao nhim vt 

dôi vói vic cung cap các san phâm ngh thut cüa các 
don vj sr nghip ngh thu.t thuOc B Van hóa, Th thao 
vàDuljch 

12/20 19 Vu K hoach, 

Tài chInh 

X 

44. Thông tu quy djnh djnh mirc kinh t k thut trong hott 
dng xü I' k5 thu.t, xây dmg co si dt 1iu, b may tra 
cüu các loai tài lieu 

12/20 19 v Thu yj X 

45. Thông tu quy djnh djnli mirc kinh t k5 thut trong hot 
dng cung cp thông tin, tài 1iu phic vii luu dng ngoài 
thu vin, phvc v%1 nguii khuyk tt 

12/20 19 Vi Thu viên X 

46. D an xây drng, quãng bá thucing hiu quc gia linh VI(C 
Din ánh 

12/2019 Cue Din ánh X 
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