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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 

Hội thảo khoa học tác động cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch   
______________________________________________ 

 
 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời: 

 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

Tới dự Hội thảo khoa học trao đổi các nội dung liên quan đến việc tiếp cận 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao và du lịch, cụ thể:  

1. Tác động, nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;  

2. Chính sách phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu 

chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam.  

Đại biểu download 02 Dự thảo trên trang thông tin điện tử của Vụ Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường (http://khcnmt-bvhttdl.vn/document/dispatch  

mục Công văn, Thông báo), tham khảo và chuẩn bị ý kiến. 

Chủ trì cuộc họp: Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên. 

Thời gian:  8h00, thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018. 

Địa điểm:    Phòng họp A1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Rất mong sự có mặt của Quý vị! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHCNMT, VH. 70. 

TL. BỘ TRƢỞNG 

VỤ TRƢỞNG VỤ KHOA HỌC, 

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

 

 

 

 

 Từ Mạnh Lƣơng   
 

 

* Chi tiết xin liên hệ: Đồng chí  Dương Viết Huy/ 0914.696.456 – Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường, Bộ VHTTDL; Email: duongviethuy-vhttdl@chinhphu.vn. 

* Trường hợp thay đổi về thời gian họp xin được thông báo trực tiếp thay cho Giấy mời.

Lãnh đạo .............  

http://khcnmt-bvhttdl.vn/document/dispatch
mailto:%20duongviethuy-vhttdl@chinhphu.vn/


CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Tác động cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 
 

Chủ trì cuộc họp: Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên – Trưởng Ban Chỉ đạo của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Đề án của Ban Kinh tế Trung ương.  

Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” 

Thời gian:  8h00, thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018. 

Địa điểm:    Phòng họp A1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
 

STT Nội dung 

1.  Tuyên bố lý do, giới thiệu (chủ trì, đại biểu tham dự) 

2.  Thông qua Chương trình Hội thảo khoa học 

3.  Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ VHTTDL thực hiện Đề án của Ban Kinh 

tế Trung ương) trình bày tóm tắt 02 Báo cáo: 

1. Tác động, nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;  

2. Chính sách phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu 

chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam.   

4.  Các Ủy viên Ban Chỉ đạo trình bày tóm tắt các báo cáo, chuyên đề: 

 Tổng cục Du lịch: 

- Báo cáo tác động, nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực du lịch; 

- Chính sách phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu chủ động tham gia 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam. 

 Tổng cục Thể dục thể thao: 

- Báo cáo tác động, nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực thể thao 

 Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam: 

- Báo cáo tác động, nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực văn hóa 

 Cục Bản quyền tác giả: 

- Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu chủ 

động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam 

 Vụ Kế hoạch, Tài chính: 

- Chính sách huy động nguồn lực thực hiện Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

5.  Trao đổi thảo luận 

6.  Chủ trì - Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận Hội thảo 

 


