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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của 

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2021-2026 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

    Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

    Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

    Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 

    Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

    Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định Chương trình khoa học và 

công nghệ cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2021-2026 họp ngày 28 tháng 02 năm 

2020 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

    Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương 

trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực văn hóa: Nghiên cứu xây dựng 

môi trường văn hoá đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước thực hiện 

giai đoạn 2021-2026 (Chi tiết kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn 

và thông báo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng đề xuất các đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ để Hội 

đồng tư vấn xác định danh mục trình Bộ trưởng đặt hàng và giao trực tiếp.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:      

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, KHCNMT, PL.30. 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Tạ Quang Đông 
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MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM DỰ KIẾN  

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực văn hóa  

 thực hiện giai đoạn 2021-2026 

 (Ban hành theo Quyết định số             /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng 3  năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

 

I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

 Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước 

 II. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu tổng quát 

 Cung cấp những luận cứ khoa học và nhận diện nội dung cơ bản, cùng các 

mô hình, giải pháp về xây dựng môi trường văn hoá đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm thứ hai trong Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Khoá XI về xây dựng và 

phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 

Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

  - Cung cấp luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hoá, mối quan hệ 

giữa xây dựng môi trường văn hoá với phát triển kinh tế - xã hội; với phát triển 

văn hoá và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.  

  - Nhận diện nội dung cơ bản, các tiêu chuẩn, tiêu chí, các giá trị văn hóa 

cần có, cần giữ gìn, phát huy trong môi trường văn hóa lành mạnh của mỗi gia 

đình, nhà trường, ngành nghề, lĩnh vực, nông thôn, thành thị, nơi công cộng… 

 - Đánh giá thực trạng môi trường văn hóa trong các ngành, lĩnh vực ở Việt 

Nam hiện nay. 

  - Đề xuất mô hình, quy trình, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy tắc… xây dựng môi 

trường văn hoá ở các lĩnh vực cụ thể như gia đình, nhà trường, nơi công cộng… 

  - Áp dụng thí điểm và nhân rộng mô hình xây dựng môi trường văn hóa 

trong các lĩnh vực gia đình, nhà trường, nơi công cộng và một số ngành nghề 

thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

 III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM 

 1. Yêu cầu đối với nội dung sản phẩm 

 - 01 báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt Chương trình; các báo cáo 

tổng hợp, báo cáo tóm tắt của đề tài nhánh và các báo cáo chuyên khảo. Gồm các 

nội dung: 

 + Cung cấp luận cứ khoa học về môi trường văn hóa lành mạnh trong mối 

quan hệ biện chứng với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa và con 

người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
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 +  Đưa ra những nội dung cơ bản, tiêu chí, tiêu chuẩn…về môi trường văn 

hóa lành mạnh cần có trong mỗi gia đình, nhà trường, ngành nghề, lĩnh vực, vùng 

nông thôn, thành thị, nơi công cộng… 

 + Đánh giá đúng thực trạng môi trường văn hóa Việt Nam hiện nay. 

 + Mô hình, quy trình, quy tắc, giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh trong mỗi gia đình, nhà trường, ngành nghề, lĩnh vực, vùng nông thôn, 

thành thị và nơi công cộng. 

 - Kỷ yếu hội thảo trong khuôn khổ các đề tài nhánh của Chương trình. 

 - Công bố ít nhất 50 bài báo khoa học trong và ngoài nước về những vấn 

đề có liên quan đến kết quả nghiên cứu. 

 - Hỗ trợ đào tạo sau đại học ít nhất 01 tiến sỹ và 03 thạc sỹ. 

 2. Yêu cầu về áp dụng kết quả 

Kết quả nghiên cứu gồm: Đề xuất Chính phủ ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật về xây dựng môi trường văn hóa; Văn bản trình Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, mô hình, quy 

trình, quy tắc, giải pháp… để xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi gia đình, 

nhà trường, ngành nghề, lĩnh vực, vùng nông thôn, thành thị và nơi công cộng. 

3. Yêu cầu phổ biến kết quả 

  - Xây dựng tài liệu và hướng dẫn cách thức thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu 

chí, mô hình, giải pháp, quy trình, quy tắc… về xây dựng môi trường văn hoá 

trong các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. 

 - Xây dựng và hướng dẫn cách đánh giá việc thực hiện xây dựng môi 

trường văn hóa hàng năm. 

 4. Thời gian thực hiện: 2021- 2026 (6 năm). 

 5. Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

Định hướng các nhiệm vụ ưu tiên thuộc Chương trình khoa học và công nghệ 

cấp Bộ lĩnh vực văn hóa thực hiện giai đoạn 2021-2026 

(Ban hành theo Quyết định số             /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 3  năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Định hướng ưu tiên  

1.  Luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hoá 

2.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở nông thôn  

3.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở khu vực nông thôn mới 

4.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở đô thị  

5.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở các khu đô thị mới 

6.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở các khu công nghiệp 

7.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở các khu tái định cư 

8.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở gia đình 

9.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá trong nhà trường  

10.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá trong công sở 

11.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá trong doanh nghiệp 

12.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá nơi tổ chức lễ hội 

13.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá nơi di tích 

14.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá nơi công cộng 

15.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá nơi biểu diễn nghệ thuật 

16.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở các địa điểm chiếu phim 

17.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá trong các tác phẩm điện ảnh, sân khấu 

18.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở các trung tâm triển lãm, bảo 

tàng, thư viện 

19.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số 

20.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá trên môi trường mạng Internet 

21.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá nơi địa điểm thi đấu 

22.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở cơ sở tập luyện thể thao 

23.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở điểm du lịch 

24.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở khu du lịch quốc gia 

25.  Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hoá ở đô thị du lịch 

 
 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
___________________________ 

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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