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BÁO CÁO  

Xây dựng “Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

 ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030” 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

 

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 

năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Vụ KHCNMT chủ trì 

triển khai xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là 

Dự thảo Chiến lược).  

Đến nay, nội dung Chiến lược về cơ bản đã đạt được một số kết quả nhất 

định để tổ chức Hội thảo, xin ý kiến nhà khoa học, nhà quản lý. Vụ KHCNMT báo 

cáo tình hình triển khai nhiệm vụ như sau: 

1. Về tổ chức xây dựng Chiến lược 

a) Công tác chuẩn bị 

Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt:  

- Kế hoạch xây dựng "Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030" (Quyết định số 

909/QĐ-BVHTTDL ngày 18/4/2022); 

- Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập. Ban Soạn thảo do Thứ trưởng 

Hoàng Đạo Cương làm Trưởng Ban (Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 

09/5/2022); 

-  Phân công trách nhiệm trong Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập để triển khai xây 

dựng Chiến lược (Quyết định số 1417/QĐ-BVHTTDL ngày 21/6/2022);  

- Khảo sát đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ, mô hình phát triển Du 

lịch thông minh ở tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Lâm Đồng (tháng 7/2022). 

b) Triển khai kế hoạch xây dựng Chiến lược 

- Xây dựng Dự thảo 1 lấy ý kiến các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ;  

- Tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Chiến lược (Dự thảo 2) xin ý kiến: 

+ Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du 

lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, đến thời điểm này đã nhận được ý kiến của 63 Sở). 

+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, đã nhận được ý kiến của 15 Bộ, 

cơ quan ngang Bộ. 

Trên cơ sở đó, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập hoàn thiện nội dung Dự thảo 3 

(bản để xin ý kiến các nhà quản lý, các nhà khoa học và quý vị đại biểu tham dự 
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Hội thảo hôm nay). Sau Hội thảo này, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tiếp tục tiếp 

thu, hoàn thiện và xin ý kiến 1 số đơn vị (nếu thấy còn vấn đề vướng mắc) trước 

khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành. 

2. Tóm tắt nội dung Chiến lược 

Gồm các phần chính: (1) Quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và tổ chức chức hiện. 

Tóm tắt các nội dung như sau: 

2.1. Về quan điểm 

- Xem vai trò của Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

(KH,CN&ĐMST) lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch là động lực 

quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

- Thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ: (1) Đổi mới cơ chế, chính sách phát triển, 

tăng cường tiềm lực cho KH,CN&ĐMST; (2) Gắn nghiên cứu với ứng dụng, góp 

phần thực hiện các chiến lược và chính sách; (3) Giải quyết các vấn đề phức tạp 

của thực tiễn, thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và 

du lịch. 

- Tăng cường nguồn lực cho các nhiệm vụ KH,CN&ĐMST, đi đôi với việc 

đẩy mạnh xã hội hóa. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có ưu tiên để giải quyết 

những vẫn đề phức tạp, nhạy cảm của ngành văn hóa, thể thao, du lịch. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển đổi số, ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ và xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành; gắn với 

nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực; Các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo là chủ 

thể nghiên cứu, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ là chủ thể ứng dụng quan trọng và 

chủ yếu. 

- Kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, giữa 

nguồn nhân lực của ngành với nguồn nhân lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

nhằm phát huy nội lực, khai thác triệt để những cơ hội và thành tựu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư trong hoạt động KH,CN&ĐMST lĩnh vực 

văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch trên phạm vi cả nước. 

2.2. Mục tiêu 

- Mục tiêu tổng quát 

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và đến năm 2030 (cố gắng định lượng được 

các chỉ tiêu của chiến lược để thuận tiện cho đánh giá). 

2.3. Định hướng đến năm 2030 (là phần chính của Chiến lược) 

(1) Tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH,CN&ĐMST ngành văn hóa, thể 

thao và du lịch; 

(2) Nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ gồm: Phát 

triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng KH,CN&ĐMST; 
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(3) Định hướng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu triển khai các quan điểm, 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết các vấn đề đặt 

ra từ thực tiễn trong công tác quản lý, phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục 

thể thao và du lịch. Tinh thần nghiên cứu khoa học phải đi trước 1 bước. 

(4) Định hướng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Mục tiêu chủ đạo là xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành trên nền tảng 

công nghệ mới của cuộc CMCN lần thứ tư. 

Vì nhu cầu ứng dụng công nghệ đòi hỏi nguồn tài chính rất lớn và phải đầu 

tư đồng bộ, hoàn chỉnh để hình thành được sản phẩm công nghệ. Đồng thời sản 

phẩm công nghệ phải có hiệu quả trong công tác quản lý, mang lại nguồn lợi kinh 

tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. 

Do đó, cần lựa chọn một số hoạt động ưu tiên như: Xây dựng cơ sở dữ liệu 

ngành, liên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL; từng bước hướng đến 

sản phẩm công nghệ liên thông về cơ sở dữ liệu giữa bộ ngành có liên quan, ví dụ: 

CSDL về dân cư, CSDL về tài nguyên du lịch, CSDL về quyền tác giả và quyền 

liên quan của tác phẩm văn học nghệ thuật, điện ảnh... bảo đảm an toàn thông tin 

trên không gian mạng theo quy định của pháp luật...   

Xây dựng các sản phẩm công nghệ nhằm cung cấp dịch vụ về văn hóa, thể 

dục thể thao, du lịch nhằm nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa của người dân, 

quảng bá hình ảnh đất nước. 

(5) Chú trọng đến hoạt động xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa trong 

công tác quản lý lĩnh vực lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

(6) Chủ động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công 

nghệ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch để đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ của ngành. 

Tổ chức thực hiện 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (Tổng cục, Cục, Kế hoạch, Tài chính, 

Tổ chức cán bộ..., các tổ chức KHCN, cơ sở đào tạo...) triển khai nhiệm vụ theo 

nội dung của Chiến lược gắn với chức năng nhiệm vụ được phân công. 

- Các Sở của tỉnh, thành phố căn cứ Chiến lược để vận dụng tại địa phương; 

Chủ động, phối hợp với các đơn vị của Bộ VHTTDL để kết nối, chia sẻ thông tin 

nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện Chiến lược này được đồng bộ, thông suốt. 

Trên đây là tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chiến lược, thay 

mặt Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập báo cáo đến Hội thảo. 

Xin chúc sức khỏe các quý vị Đại biểu, chúc Hội thảo thành công! 

Xin trân trọng cảm ơn! 


