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Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

 

Phúc đáp Công văn số 8606/BKHĐT-CLPT ngày 17.10.2016 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ về việc báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Chiến lƣợc, 

Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của các Bộ, ngành, địa 

phƣơng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện nhƣ sau: 

Ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tƣớng Chính phủ về xây dựng và triển 

khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội giai 

đoạn 2011-2020, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức xây dựng và thực 

hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cụ thể: 

1. Xây dựng Quy hoạch 

Chủ trƣơng phát triển đất nƣớc đã đƣợc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ X của Đảng khẳng định, Chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội 2011-

2020 xác định: “Phấn đấu đến năm 2020 nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo 

hƣớng hiện đại, có trình độ phát triển trung bình; chính trị-xã hội ổn định, đồng 

thuận, dân chủ, kỷ cƣơng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đƣợc nâng 

lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đƣợc giữ vững; vị 

thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế tiếp tục đƣợc nâng lên; tạo tiền đề vững 

chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau”.  

Để thực hiện mục tiêu đó, phải huy động ngày càng nhiều nguồn lực, mà 

hàng đầu là nhân lực, yếu tố quan trọng nhất, mang tính quyết định. Vì vậy, 

Đảng và Nhà nƣớc đã chú trọng phát triển nhân lực có chất lƣợng cao phù hợp 

với đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển 

kinh tế tri thức, trong đó có nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Vị trí quan trọng, vai trò quyết định của nhân lực trong sự nghiệp phát 

triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và tăng trƣởng và phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung ngày càng đƣợc khẳng định. Nhân lực ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ngày càng tích cực và đóng góp ngày 

một tăng trong quá trình xây dựng chuẩn mực xã hội, tuyên truyền phổ biến và 

dẫn dắt quan niệm, thói quen, kỹ năng sống, tăng cƣờng sức khỏe tinh thần và 

thể chất, nâng cao sự hiểu biết của ngƣời dân, giáo dục lòng yêu quê hƣơng đất 

nƣớc trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài và biến 

nhân lực đƣợc đào tạo, tay nghề cao thành lợi thế quốc gia để phát triển kinh tế-

xã hội và hội nhập quốc tế nhanh và bền vững. Thực tiễn phát triển văn hóa 

nghệ thuật, thể dục thể thao thao và du lịch đòi hỏi rất cao về số lƣợng, chất 
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lƣợng và cơ cấu nhân lực, trong khi công tác phát triển nhân lực mới đạt ở mức 

độ nhất định, chƣa có tính hệ thống, chƣa đáp ứng yêu cầu đặt ra.  

Những năm qua, công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 

đã đƣợc quan tâm, đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, nhân lực của nhóm ngành này 

còn có những bất cập, hạn chế nhƣ thiếu tính chuyên nghiệp, ít nhân lực có kỹ 

năng nghề và trình độ chuyên môn cao, trình độ quản lý còn yếu, sự bất hợp lý 

trong quản lý và sử dụng nhân lực, đào tạo phát triển nhân lực chƣa gắn với thực 

tiễn…, chƣa theo kịp yêu cầu của sự phát triển văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 

thao theo định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc.  

Vì vậy, việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020 để đáp ứng yêu cầu phát triển, đảm bảo xây 

dựng đƣợc nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nền thể dục thể thao vì 

dân cƣờng nƣớc thịnh, phát triển du lịch nhanh và bền vững, thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực và hiệu quả hơn vào sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức của đất nƣớc là một việc 

làm cần thiết, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. 

2. Phê duyệt quy hoạch 

Theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và hƣớng 

dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành triển 

khai xây dựng Chiến lƣợc phát triển nhân lực Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai 

đoạn 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực của Ngành giai đoạn 2011-

2020 bao gồm: 1) Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-

2020; 2) Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai 

đoạn 2011-2020. 

Thực hiện hƣớng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tại Công văn số 

5080/BKTĐT-CLPT ngày 02 tháng 8 năm 2011 về việc hoàn thiện, thẩm định và 

phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phƣơng giai 

đoạn 2011-2020; ngày 25 tháng 8 năm 2011, Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã ban hành Quyết định số 2648/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội 

đồng thẩm Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020 và 

Quyết định số 2649/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm Quy hoạch 

phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020. Ngày 23 

tháng 9 năm 2011, Hội đồng thẩm định đã tiến hành tổ chức thẩm định Quy 

hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch phát 

triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020  theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định tại Công văn số 5080/BKTĐT-CLPT ngày 02 tháng 8 

năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 

Trên cơ sở kết quả của Hội đồng thẩm định, Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai 

đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 3066/QĐ-BVHTTDL và Quy hoạch phát triển 

nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 

3067/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011.  
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3. Triển khai thực hiện Quy hoạch 

3.1. Lộ trình và tổ chức thực hiện Quy hoạch 

3.1.1. Lộ trình thực hiện Quy hoạch 

- Giai đoạn 2011-2015: Từ 2010-2012, xây dựng và phê duyệt Quy hoạch 

và các Dự án ƣu tiên; khảo sát nhu cầu; lập kế hoạch triển khai; xây dựng chính 

sách; triển khai thí điểm rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng. Từ năm 

2012-2015, triển khai các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các địa phƣơng, cơ sở đào 

tạo và doanh nghiệp du lịch; tiến hành sơ kết 5 năm. 

- Giai đoạn 2016-2020: Điều chỉnh bổ sung các nội dung mới và tiếp tục 

triển khai các dự án ƣu tiên; đánh giá kết quả, tổng kết Quy hoạch; khuyến nghị 

bƣớc tiếp theo.    

3.1.2. Trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc tổ 

chức thực hiện Quy hoạch 

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài 

chính, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện 

các kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển nhân lực phù hợp với Quy hoạch; 

hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo 

Thủ tƣớng Chính phủ; báo cáo sơ kết việc thực hiện Đề án vào năm 2016 và 

tổng kết vào đầu năm 2021. 

3.2. Một số nhiệm vụ đã triển khai thực hiện Quy hoạch 

3.2.1. Giai đoạn 2011-2012 

1) Ngày 14 tháng 12 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ 

chức Hội nghị công bố và triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lƣợc phát triển 

nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch 

phát triển nhân lực ngành Du lịch 2011-2020; Quy hoạch nhân lực nhóm ngành 

Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020 tại Hà Nội. Thành phần tham dự là các 

Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Ban 

chấp hành Đoàn thanh niên Bộ, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực 

thuộc, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 

thao và du lịch trên toàn quốc; đại diện một số hiệp hội liên quan.  

2) Chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du 

lịch trực thuộc Bộ xây dựng chiến lƣợc phát triển cơ sở đào tạo đến năm 2020 

theo từng giai đoạn theo Chiến lƣợc, Quy hoạch phát triển nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch giai đoạn 2011-2020 đã đƣợc phê duyệt.  

3) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục triển 

khai thực hiện mô hình liên kết ba nhà (nhà nƣớc, nhà trƣờng, doanh nghiệp) 

trong công tác quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. 
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4) Xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lƣới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao 

và du lịch đến năm 2020 đã trình Thủ tƣớng Chính phủ ngày 31.7.2012.  

5) Xây dựng Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các 

cơ sở đào tạo khối văn hóa - nghệ thuật (áp dụng từ kỳ tuyển sinh năm 2013).  

3.2.2. Năm 2013 

1) Ban hành Công văn số 1898/BVHTTDL ngày 23.5.2013 chỉ đạo, yêu 

cầu các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trực thuộc 

Bộ báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT ngày 

12.3.2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch yêu cầu các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trực 

thuộc Bộ tập trung vào những vấn đề sau: 1) Rà soát và đánh giá tác động của 

chuẩn đầu ra đối với việc đổi mới chƣơng trình đào tạo, phƣơng pháp dạy học, 

thi kiểm tra đánh giá và cải thiện các điều kiện đảm bảo chất lƣợng trong nhà 

trƣờng; 2) Phối hợp với các cơ sở sử dụng lao động, hoàn thiện chuẩn đầu ra của 

học sinh, sinh viên tốt nghiệp theo quy định, đổi mới chƣơng trình đào tạo, 

chuẩn bị nguồn nhân lực và tổ chức đào tạo để đạt chuẩn; 3) Các cơ sở đào tạo 

mở ngành cần xác định quy mô đào tạo dựa theo nhu cầu phát triển nhân lực của 

ngành, địa phƣơng, khả năng cung ứng nhân lực trên địa bàn hoặc vùng lân cận, 

điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo; 4) Củng cố và phát triển Trung tâm tƣ 

vấn học sinh, sinh viên và quan hệ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để 

giúp đỡ học sinh, sinh viên trong việc lựa chọn ngành nghề và giới thiệu việc 

làm sau khi tốt nghiệp. Bố trí cán bộ phụ trách công tác quan hệ với các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp, tạo đầu ra cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp và nắm bắt 

thông tin từ thị trƣờng việc làm về nhu cầu đào tạo, phát triển kỹ năng nghề 

nghiệp; 5) Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển, quản lý nguồn nhân lực 

của cơ sở đào tạo phù hợp với mục tiêu, giải pháp phát triển và tổ chức đào tạo 

đảm bảo chất lƣợng, hiệu quả. 

2) Tổ chức Hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du 

lịch vùng đồng Đồng bằng sông Cửu Long" từ ngày 21-23/4/2013 tại TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang với mục đích tăng cƣờng sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo 

du lịch và các doanh nghiệp du lịch của 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long. Đồng thời, đa dạng hoá phƣơng thức đào tạo, khuyến khích đào 

tạo tại chỗ, tự đào tạo theo nhu cầu của địa phƣơng, của doanh nghiệp. Bên cạnh 

đó, đề nghị các cơ sở đào tạo du lịch rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chƣơng 

trình đào tạo phù hợp với tính chất vùng miền, địa phƣơng, xu hƣớng phát triển 

của khu vực. 

3) Triển khai thực hiện thí điểm Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy vào các trƣờng khối Văn hoá - Nghệ thuật theo Quyết định số 102/QĐ-

BGDĐT ngày 08.01.2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép 10 cơ sở đào tạo 

văn hoá nghệ thuật tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh nhằm 

nâng cao chất lƣợng tuyển chọn đầu vào, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo.  

4) Yêu cầu các đơn vị nghệ thuật rà soát, thống kê nhu cầu nhân lực cần 

đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tới. Trên cơ sở đó, các đơn 
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vị nghệ thuật xây dựng Đề án liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo văn hoá 

nghệ thuật để xây dựng phƣơng án, kế hoạch triển khai đào tạo nguồn nhân lực 

tại chỗ đáp ứng yêu cầu thực tế.  

3.2.3. Năm 2014 

1) Chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du 

lịch trực thuộc Bộ xây dựng chiến lƣợc phát triển cơ sở đào tạo giai đoạn 2013-

2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo từng giai đoạn theo Chiến lƣợc, Quy hoạch 

phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011-2020 đã đƣợc 

phê duyệt. 

2) Xây dựng chƣơng trình hành động và chỉ đạo các cơ sở đào tạo văn hoá 

nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch triển khai thực chƣơng trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

3) Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục 

triển khai thực hiện mô hình liên kết giữa nhà nƣớc, nhà trƣờng, doanh nghiệp 

trong công tác quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Rút kinh nghiệm các 

thỏa thuận liên kết đào tạo đã ký và ký thêm các thỏa thuận mới. Bên cạnh việc 

tiếp tục thực hiện các cam kết, các cơ sở đào tạo cần chủ động hợp tác với các 

doanh nghiệp, xúc tiến thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội bằng những hoạt động cụ thể, tránh hình thức. 

4) Triển khai Đề án liên kết đào tạo giữa các đơn vị nghệ thuật với các cơ 

sở đào tạo văn hoá nghệ thuật nhằm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu 

cầu thực tế.  

5) Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án thi 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào khối các trƣờng Văn hoá-Nghệ 

thuật đối với các cơ sở đào tạo tham gia kỳ tuyển sinh riêng năm 2013 và 2014.  

3.2.4. Năm 2015 

1) Xây dựng Thông tƣ liên tịch giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với 

các Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội hƣớng dẫn triển khai Quyết định số 41/2014/QĐ/TTg ngày 21.7.2014 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về chế độ ƣu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành 

nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trƣờng văn hoá - nghệ thuật.  

2) Xây dựng 07 Đề án cấp Bộ, gồm: 1) Đảm bảo và kiểm định chất lƣợng 

giáo dục và dạy nghề trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du 

lịch giai đoạn 2015-2020; 2) Đào tạo, bồi dƣỡng và sử dụng tài năng trong lĩnh 

vực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao; 3) Tăng cƣờng công tác hợp tác quốc 

tế trong đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; 4) Đổi mới hoạt 

động khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng 

viên, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ; 5) Tăng cƣờng ứng dụng công 
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nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo; 6) Phát hiện, tuyển chọn 

và huấn luyện, sử dụng tài năng trong lĩnh vực du lịch phục vụ cho việc tham 

gia các kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới; 7) Tăng cƣờng công tác đào tạo theo 

nhu cầu xã hội lĩnh vực du lịch.  

3) Xây dựng 03 Đề án trình Thủ tƣớng Chính phủ theo Quyết định số 

2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch triển khai thực hiện Chƣơng trình hành động của Chính phủ ban 

hành theo Nghị quyết số 102/NĐ-CP ngày 31.12.2014 thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW ngày 09.6.2014, gồm: 1) Xây dựng trƣờng văn hoá nghệ thuật đạt 

chuẩn khu vực và quốc tế; 2) Đào tạo, bồi dƣỡng tài năng trong lĩnh vực văn hoá 

nghệ thuật đến năm 2025; 3) Đào tạo học sinh, sinh viên văn hoá nghệ thuật ở 

nƣớc ngoài bằng ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2030. 

4) Chỉ đạo một số cơ sở đào tạo xây dựng Đề án xây dựng trƣờng trọng 

điểm, gồm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Trƣờng Đại học Sân khấu - 

Điện ảnh Hà Nội; Trƣờng Đại học Văn hoá Hà Nội; Trƣờng Đại học Thể dục 

thể thao Bắc Ninh; Trƣờng Cao đẳng Du lịch Hà Nội.   

5) Nghiệm thu 19 giáo trình cấp Bộ (09 giáo trình khối văn hoá nghệ 

thuật, 06 giáo trình khối du lịch và 04 giáo trình khối thể dục thể thao); Tham 

gia thẩm định 03 chƣơng trình khung, 01 chƣơng trình dạy nghề trọng điểm và 

01 bộ đề thi tốt nghiệp trong lĩnh vực Du lịch theo chƣơng trình phối hợp với Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. Chỉ đạo Tổng cục Du lịch hoàn thiện 2 Bộ 

tiêu chuẩn kỹ năng nghề Lễ tân và Phục vụ buồng đã đề xuất với Tổng cục Dạy 

nghề thẩm định ban hành theo quy định mới của Nhà nƣớc theo hƣớng tiếp cận 

với tiêu chuẩn nghề ASEAN trong lĩnh vực du lịch. 

6) Xác định chỉ tiêu tuyển sinh các trƣờng Văn hóa nghệ thuật, Thể dục 

thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ 

chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề theo quy chế và kế hoạch chung của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề). 

7) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ƣu tiên, tạo điều kiện cử giảng 

viên, giáo viên và học sinh, sinh viên đi đào tạo ở nƣớc ngoài theo Đề án 911, 

Đề án 599 và các Đề án khác. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo tiếp tục tăng 

cƣờng sự hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín ở nƣớc ngoài, tranh thủ các 

nguồn tài trợ hợp pháp và các học bổng cho học sinh, sinh viên và giảng viên 

trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.  

8) Tiến hành các thủ tục xây dựng Đề án nâng cấp: 1) Trƣờng Cao đẳng 

Múa Việt Nam thành Học viện Múa Việt Nam; 2) Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật 

trang trí Đồng Nai thành Trƣờng Đại học Mỹ thuật Đồng Nai; 3) Trƣờng Cao 

đẳng Du lịch Hà Nội thành Trƣờng Đại học Du lịch Hà Nội; 4) Trƣờng Cao 

đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc thành Trƣờng Đại học Văn hoá nghệ thuật 

Hoà Bình; 5) Trƣờng Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc thành Trƣờng Đại 



 7 

học Văn hoá nghệ thuật Thái Nguyên; 6) Trƣờng Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt 

Nam thành Trƣờng Cao đẳng Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; 7) Trƣờng Trung cấp 

Múa TP. Hồ Chí Minh thành Trƣờng Cao đẳng Múa TP. Hồ Chí Minh.  

9) Tổ chức các lớp bồi dƣỡng, gồm: Nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng 

Anh) và Tiếng Anh lớp học, khai thác giáo trình trong giảng dạy ngoại ngữ cho 

giảng viên, giáo viên dạy tiếng Anh của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ; Bồi 

dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, múa cho giảng 

viên, giáo viên giảng dạy âm nhạc (thanh nhạc), mỹ thuật, múa của các cơ sở 

đào tạo Văn hoá nghệ thuật trong cả nƣớc; Tập huấn về phƣơng pháp sƣ phạm 

giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trƣờng văn hóa 

nghệ thuật trên toàn quốc; Phƣơng pháp giảng dạy về mỹ thuật ứng dụng dành 

cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo mỹ thuật trên toàn quốc; Nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực cho đối tƣợng cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo. 

10) Tổ chức Hội nghị triển khai công tác đào tạo khối các trƣờng Văn hoá 

nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2015-2016; Tổ 

chức Hội nghị - Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lƣợng đào tạo sau đại học 

lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch". 

3.2.5. Năm 2016 

1) Hoàn thành việc xây dựng 02 Đề án trình Thủ tƣớng Chính phủ theo 

Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24.8.2015 của Bộ trƣởng Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch triển khai thực hiện Chƣơng trình hành động của Chính phủ ban 

hành theo Nghị quyết số 102/NĐ-CP ngày 31.12.2014 thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW ngày 09.6.2014, gồm: 1) Đào tạo, bồi dƣỡng tài năng trong lĩnh vực 

văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 2) Đào tạo, 

bồi dƣỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nƣớc ngoài đến năm 2030. Các Đề án 

đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 

08.7.2016 và Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19.7.2016. 

2) Xây dựng Kế hoạch hành động “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục 

chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo 

trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020” (Quyết định 

số 2198/QĐ-BVHTTDL ngày 20.4.2016). 

3) Xác định chỉ tiêu tuyển sinh các trƣờng Văn hóa nghệ thuật, Thể dục 

thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ 

chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề theo quy chế và kế hoạch chung của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề).  

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện Quyết định số 3538/QĐ-

BGDĐT ngày 09.9.2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành phê 

duyệt phƣơng án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao 

đẳng từ năm 2015. Đôn đốc các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ xây dựng phƣơng án 

tuyển sinh năm 2016 trên cơ sở các văn bản hƣớng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành tại Thông tƣ số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16.12.2015. 
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4) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du 

lịch trực thuộc Bộ thực hiện những nội dung: 1) Rà soát và đánh giá tác động 

của chuẩn đầu ra đối với việc đổi mới chƣơng trình đào tạo, phƣơng pháp dạy 

học, thi kiểm tra đánh giá và cải thiện các điều kiện đảm bảo chất lƣợng trong 

nhà trƣờng; 2) Phối hợp với các cơ sở sử dụng lao động, hoàn thiện chuẩn đầu ra 

của học sinh, sinh viên tốt nghiệp theo quy định, đổi mới chƣơng trình đào tạo, 

chuẩn bị nguồn nhân lực và tổ chức đào tạo để đạt chuẩn; 3) Các cơ sở đào tạo 

mở ngành cần xác định quy mô đào tạo dựa theo nhu cầu phát triển nhân lực của 

ngành, địa phƣơng, khả năng cung ứng nhân lực trên địa bàn hoặc vùng lân cận, 

điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo; 4) Củng cố và phát triển Trung tâm tƣ 

vấn học sinh, sinh viên và quan hệ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để 

giúp đỡ học sinh, sinh viên trong việc lựa chọn ngành nghề và giới thiệu việc 

làm sau khi tốt nghiệp. Bố trí cán bộ phụ trách công tác quan hệ với các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp, tạo đầu ra cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp và nắm bắt 

thông tin từ thị trƣờng việc làm về nhu cầu đào tạo, phát triển kỹ năng nghề 

nghiệp; 5) Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển, quản lý nguồn nhân lực 

của cơ sở đào tạo phù hợp với mục tiêu, giải pháp phát triển và tổ chức đào tạo 

đảm bảo chất lƣợng, hiệu quả. 

5) Làm việc với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội về hợp 

tác đào tạo: 1) Đào tạo tiếng Nga cho hƣớng dẫn viên và lao động làm việc trong 

các nhà hàng, khách sạn có phục vụ khách du lịch Nga tại Nha Trang, Khánh 

Hòa và các tỉnh lân cận; 2) Đề nghị hỗ trợ đào tạo học sinh, sinh viên văn hoá 

nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của Việt Nam tại Nga. Làm việc với Dự 

án GIZ (Đức): 1) Hỗ trợ hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề trong lĩnh 

vực du lịch để đề xuất với Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội thẩm định ban 

hành theo quy định mới; 2) Tổ chức triển khai các lớp tập huấn bồi dƣỡng nâng 

cao về kiến thức chuyên ngành du lịch cho các giáo viên, giảng viên các cơ sở 

đào tạo du lịch. Làm việc, ký kết với 03 cơ sở đào tạo các lĩnh vực văn hoá nghệ 

thuật, thể dục thể thao và du lịch ở nƣớc ngoài  tại  khu vực Châu Âu. Triển khai 

tuyển chọn, cử giảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên đi đào tạo sau đại học, 

đại học ở nƣớc ngoài bằng ngân sách nhà nƣớc. Bồi dƣỡng ngoại ngữ cho ứng 

viên đƣợc tuyển chọn đi đào tạo tại nƣớc ngoài. Làm việc với các Bộ, Ngành 

liên quan trong việc xây dựng cơ chế tài chính, quy chế xét tuyển ngƣời học, 

quy chế quản lý ngƣời học… nhằm triển khai Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 

19.7.2016 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dƣỡng nhân 

lực văn hoá nghệ thuật ở nƣớc ngoài đến năm 2030". 

6) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành liên quan trình 

Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, Đề án quan trọng nhằm 

phát triển cơ sở đào tạo và quản lý đào tạo: Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 

24.10.2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học 

công lập, Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08.9.2015 quy định tiêu chuẩn 

phân tầng và khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; 

Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 02.10.2015 quy định về học phí... và nhiều quyết 

định, chỉ thị, thông tƣ khác. Chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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trong giải quyết những vấn đề liên quan đến các cơ sở đào tạo: Kiểm tra điều 

kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo, thống nhất các điều kiện mở ngành đào tạo đối 

với ngành đào tạo đặc thù năng khiếu. Phối hợp chặt chẽ với các địa phƣơng 

trong việc hoàn thiện các thủ tục thành lập, nâng cấp một số cơ sở đào tạo ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

7) Tiếp tục chỉ đạo các trƣờng trên cơ sở các điều kiện đảm bảo theo quy 

định của Điều lệ trƣờng đại học, Điều lệ trƣờng cao đẳng hoàn thiện thủ tục Đề 

án nâng cấp: 1) Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam thành Học viện Múa Việt 

Nam; 2) Trƣờng Cao đẳng Du lịch Hà Nội thành Trƣờng Đại học Du lịch Hà 

Nội; 3) Trƣờng Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam thành Trƣờng 

Cao đẳng Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; 4) Trƣờng Trung cấp Múa TP. Hồ Chí 

Minh thành Trƣờng Cao đẳng Múa TP. Hồ Chí Minh. 

8) Tổ chức Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các trƣờng văn hoá 

nghệ thuật toàn quốc lần thứ nhất năm 2016 tại Hà Nội. Tổ chức Hội thảo khoa 

học "Xã hội hoá dạy âm nhạc cho các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam" tại Hà Nội; 

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lƣợng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 

thao và du lịch theo hƣớng chuẩn quốc gia và khu vực" tại TP. Hồ Chí Minh. 

9) Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành Múa 

cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc tại Hà 

Nội; Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ huấn luyện thể thao hiện đại cho huấn 

luyện viên, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện thể 

thao trên toàn quốc tại Bình Định; Nâng cao năng lực cho đội ngũ biên kịch sân 

khấu truyền thống dân tộc tại Hà Nội; Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công tác 

hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể thao và du lịch tại Ninh 

Bình; Nâng cao kiến thức cơ sở và chuyên ngành âm nhạc tại Thừa Thiên Huế; 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ biên kịch sân khấu truyền thống dân tộc tại Hà 

Nội; Tập huấn, bồi dƣỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo tại Thừa 

Thiên Huế; Tập huấn, bồi dƣỡng chuyên sâu cho giảng viên, giáo viên các lĩnh 

vực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; Bồi dƣỡng kiến thức quản lý 

và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực thƣ viện cho đội ngũ viên chức, giảng 

viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và cán bộ quản lý các Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các thƣ viện công cộng trên toàn quốc tại Thái 

Nguyên; Tập huấn, bồi dƣỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn phục 

chế, bảo quản hiện vật, di tích tại TP. Hồ Chí Minh. 

10) Các cơ sở đào tạo tiếp tục đổi mới chƣơng trình đào tạo/chƣơng trình 

dạy nghề, công bố chuẩn đầu ra trên cơ sở các văn bản quy định khối lƣợng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo. Tập trung công tác chỉ đạo xây dựng hệ thống giáo 

trình sử dụng chung trong toàn mạng lƣới các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Kiểm 

tra công tác này đối với tất cả các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ với yêu cầu phải 

có đầy đủ hệ thống giáo trình đƣa vào giảng dạy. Đồng thời nâng cao năng lực 

đào tạo, bồi dƣỡng huấn luyện của các cơ sở đào tạo thông qua việc phát triển hệ 

thống chƣơng trình, giáo trình, xây dựng đội ngũ giáo viên, đầu tƣ cơ sở vật 
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chất, học liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Rà soát đội 

ngũ cán bộ quản lý; theo dõi quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ của các cơ sở 

đào tạo trực thuộc Bộ làm cơ sở tham mƣu cho Lãnh đạo Bộ bổ nhiệm các chức 

vụ lãnh đạo cơ sở. Tăng cƣờng công tác quản lý học sinh, sinh viên. Tƣ vấn, 

hƣớng nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng nguồn nhân 

lực sau tốt nghiệp. Đẩy mạnh hình thức liên kết đào tạo liên thông, đào tạo theo 

địa chỉ, đào tạo tại chỗ, đào tạo gắn với sử dụng nhân lực. Tăng cƣờng, đẩy 

mạnh hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra, thanh tra đối với công tác tuyển sinh, 

thi tốt nghiệp đối với các cơ sở đào tạo nhằm phát huy hiệu quả công tác quản 

lý, nâng cao chất lƣợng đào tạo. Tăng cƣờng công tác kiểm định chất lƣợng đào 

tạo, cam kết chuẩn đầu ra, áp dụng quản lý cơ sở đào tạo theo hệ thống ISO. 

Tiến tới chuyển đổi hình thức đào tạo theo niên chế học phần sang hình thức tín 

chỉ đối với các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp. Căn cứ Khung trình độ quốc gia 

khi đƣợc ban hành, điều chỉnh chƣơng trình đào tạo gắn với yêu cầu của thị 

trƣờng lao động, phù hợp với khung trình độ tham chiếu ASEAN. Tăng cƣờng 

công tác kiểm định chất lƣợng nhằm đảm bảo mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu 

xã hội. Tăng cƣờng huy động các nguồn lực nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, đào tạo tài năng, thi đấu đỉnh cao, 

biểu diễn thực nghiệm. Các cơ sở đào tạo chủ động nắm bắt những thỏa thuận 

thừa nhận lẫn nhau về lao động trong các nƣớc ASEAN để rà soát, chuẩn đầu ra, 

điều chỉnh chƣơng trình đào tạo, giáo trình theo hƣớng phù hợp với tiêu chuẩn 

kỹ năng, kiến thức, thái độ đã thỏa thuận với quốc tế, đặc biệt là các cơ sở đào 

tạo lĩnh vực Du lịch cần chủ động nắm bắt, phổ biến tới cán bộ, giảng viên và 

học sinh sinh viên về thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch giữa các 

nƣớc ASEAN (MRA-TP), tiếp cận với chƣơng trình, giáo trình đào tạo chung 

ASEAN trong xây dựng chuẩn đầu ra, chƣơng trình, giáo trình đáp ứng yêu cầu 

hội nhập và dịch chuyển lao động giữa các nƣớc ASEAN. 

11) Chỉ đạo triển khai công tác năm học 2016-2017 thực hiện Chỉ thị của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cƣờng kỷ cƣơng, nề nếp và nâng cao chất lƣợng 

giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo: 1) Giáo dục đại học và giáo 

dục chuyên nghiệp chú trọng nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực, đặc 

biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao và gắn với nhu cầu thị trƣờng lao động; 2) 

Quy hoạch lại mạng lƣới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nƣớc; 3) Nâng cao 

chất lƣợng giáo viên và cán bộ quản lý các cấp; 4) Phân luồng và định hƣớng 

nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; 5) Triển khai thí điểm mô hình giáo dục 

nhà trƣờng gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phƣơng, mô hình phối 

hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trƣờng trung học cơ sở, trung 

học phổ thông đào tạo kỹ năng nghề trong chƣơng trình hƣớng nghiệp; 6) Nâng 

cao chất lƣợng dạy và học Tiếng Anh, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ 

đáp ứng yêu cầu triển khai chƣơng trình ngoại ngữ 10 năm đối với giáo dục phổ 

thông; 7) Xây dựng, hoàn thiện chƣơng trình, sách giáo khoa, hệ thống học liệu 

ngoại ngữ trực tiếp và trực tuyến đáp ứng mục tiêu đào tạo chung; 8) Ứng dụng 

công nghệ thông tin vào dạy học; 9) Đẩy mạnh tự chủ với giáo dục đại học; 10) 

Kiểm soát quy mô đào tạo theo hƣớng giảm chỉ tiêu các ngành ít có nhu cầu 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 
  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

BÁO CÁO 

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC, QUY HOẠCH  

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 

NHÂN LỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

GIAI ĐOẠN 2011-2020 
 

I. KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ 5 NĂM VIỆC THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ 

THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2011-2020  

1. Tổng quan về tình hình triển khai, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy 

hoạch phát triển nhân lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 

2011-2020 

1.1. Xây dựng quy hoạch 

Chủ trƣơng phát triển đất nƣớc đã đƣợc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ X của Đảng khẳng định, Chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội 2011-

2020 xác định: “Phấn đấu đến năm 2020 nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo 

hƣớng hiện đại, có trình độ phát triển trung bình; chính trị-xã hội ổn định, đồng 

thuận, dân chủ, kỷ cƣơng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đƣợc nâng 

lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đƣợc giữ vững; vị 

thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế tiếp tục đƣợc nâng lên; tạo tiền đề vững 

chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau”.  

Để thực hiện mục tiêu đó, phải huy động ngày càng nhiều nguồn lực, mà 

hàng đầu là nhân lực, yếu tố quan trọng nhất, mang tính quyết định. Vì vậy, 

Đảng và Nhà nƣớc đã chú trọng phát triển nhân lực có chất lƣợng cao phù hợp 

với đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển 

kinh tế tri thức, trong đó có nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Vị trí quan trọng, vai trò quyết định của nhân lực trong sự nghiệp phát 

triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và tăng trƣởng và phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung ngày càng đƣợc khẳng định. Nhân lực ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ngày càng tích cực và đóng góp ngày 

một tăng trong quá trình xây dựng chuẩn mực xã hội, tuyên truyền phổ biến và 

dẫn dắt quan niệm, thói quen, kỹ năng sống, tăng cƣờng sức khỏe tinh thần và 

thể chất, nâng cao sự hiểu biết của ngƣời dân, giáo dục lòng yêu quê hƣơng đất 

nƣớc trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài và biến 

nhân lực đƣợc đào tạo, tay nghề cao thành lợi thế quốc gia để phát triển kinh tế-

xã hội và hội nhập quốc tế nhanh và bền vững. Thực tiễn phát triển văn hóa 

nghệ thuật, thể dục thể thao thao và du lịch đòi hỏi rất cao về số lƣợng, chất 
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lƣợng và cơ cấu nhân lực, trong khi công tác phát triển nhân lực mới đạt ở mức 

độ nhất định, chƣa có tính hệ thống, chƣa đáp ứng yêu cầu đặt ra.  

Những năm qua, công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 

đã đƣợc quan tâm, đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, nhân lực của nhóm ngành này 

còn có những bất cập, hạn chế nhƣ thiếu tính chuyên nghiệp, ít nhân lực có kỹ 

năng nghề và trình độ chuyên môn cao, trình độ quản lý còn yếu, sự bất hợp lý 

trong quản lý và sử dụng nhân lực, đào tạo phát triển nhân lực chƣa gắn với thực 

tiễn…, chƣa theo kịp yêu cầu của sự phát triển văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 

thao theo định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc.  

Vì vậy, việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020 để đáp ứng yêu cầu phát triển, đảm bảo xây 

dựng đƣợc nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nền thể dục thể thao vì 

dân cƣờng nƣớc thịnh, phát triển du lịch nhanh và bền vững, thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực và hiệu quả hơn vào sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức của đất nƣớc là một việc 

làm cần thiết, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. 

1.2. Phê duyệt quy hoạch 

Theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và hƣớng 

dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành triển 

khai xây dựng Chiến lƣợc phát triển nhân lực Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai 

đoạn 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực của Ngành giai đoạn 2011-

2020 bao gồm: 1) Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-

2020; 2) Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai 

đoạn 2011-2020. 

Thực hiện hƣớng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tại Công văn số 

5080/BKTĐT-CLPT ngày 02 tháng 8 năm 2011 về việc hoàn thiện, thẩm định và 

phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phƣơng giai 

đoạn 2011-2020; ngày 25 tháng 8 năm 2011, Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã ban hành Quyết định số 2648/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội 

đồng thẩm Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020 và 

Quyết định số 2649/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm Quy hoạch 

phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020. Ngày 23 

tháng 9 năm 2011, Hội đồng thẩm định đã tiến hành tổ chức thẩm định Quy 

hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch phát 

triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020  theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định tại Công văn số 5080/BKTĐT-CLPT ngày 02 tháng 8 

năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 

Trên cơ sở kết quả của Hội đồng thẩm định, Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai 

đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 3066/QĐ-BVHTTDL và Quy hoạch phát triển 

nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 

3067/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011.  
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1.3. Triển khai thực hiện Quy hoạch 

1.3.1. Lộ trình thực hiện Quy hoạch 

- Giai đoạn 2011-2015: Từ 2010-2012, xây dựng và phê duyệt Quy hoạch 

và các Dự án ƣu tiên; khảo sát nhu cầu; lập kế hoạch triển khai; xây dựng chính 

sách; triển khai thí điểm rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng. Từ năm 

2012-2015, triển khai các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các địa phƣơng, cơ sở đào 

tạo và doanh nghiệp du lịch; tiến hành sơ kết 5 năm. 

- Giai đoạn 2016-2020: Điều chỉnh bổ sung các nội dung mới và tiếp tục 

triển khai các dự án ƣu tiên; đánh giá kết quả, tổng kết Quy hoạch; khuyến nghị 

bƣớc tiếp theo.    

1.3.2. Trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc tổ 

chức thực hiện Quy hoạch 

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài 

chính, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện 

các kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển nhân lực phù hợp với Quy hoạch; 

hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo 

Thủ tƣớng Chính phủ; báo cáo sơ kết việc thực hiện Đề án vào năm 2016 và 

tổng kết vào đầu năm 2021. 

1.4. Đánh giá tổng quan thực hiện quy hoạch 

1.4.1. Những thuận lợi 

Sự ổn định chính trị, kinh tế tăng trƣởng liên tục, đời sống nhân dân đƣợc 

cải thiện, đƣờng lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở muốn làm bạn và đối tác 

tin cậy với tất cả các nƣớc và vùng lãnh thổ, an ninh quốc phòng đƣợc giữ vững, 

an sinh xã hội mở rộng dần... đã tạo điều kiện và môi trƣờng thuận lợi cho phát 

triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Đảng và Nhà nƣớc rất quan tâm và có những chủ trƣơng, chính sách đúng 

đắn phát triển giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài, nhân lực văn hóa, thể thao 

và du lịch; đại bộ phận nhân dân có tinh thần hiếu học, chăm lo cho việc học tập 

của con em, lại cần cù lao động sáng tạo; phần lớn các nhà giáo của Ngành tận 

tuỵ, tâm huyết với nghề.  

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng Khoá VIII và thi hành Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo đã có những chuyển biến tích cực. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban 

Chấp hành trung ƣơng Đảng Khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng về phát triển sự nghiệp Thể dục Thể thao, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới, Nghị quyết số 23-

NQ-TW của Bộ Chính trị về Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát triển văn 

học, nghệ thuật trong tình hình mới, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn 
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bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣời 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nƣớc đã huy động và phát 

huy đƣợc các nguồn lực để phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.  

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và triển khai Chiến lƣợc phát triển giáo 

dục đại học và cao đẳng, dạy nghề; quan tâm nhiều hơn đến phát triển giáo dục 

cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít ngƣời; khắc phục một bƣớc những hiện 

tƣợng tiêu cực trong giáo dục. Hoàn thiện từng bƣớc hệ thống các chính sách vĩ 

mô về giáo dục, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục các yếu kém, bất cập, 

điều chỉnh cơ cấu và nâng cao chất lƣợng giáo dục, dạy nghề. Hoàn chỉnh các 

pháp luật liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch, đến sử dụng, tôn vinh nhân 

tài, nhân lực trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. 

Đầu tƣ cho giáo dục, dạy nghề từ ngân sách nhà nƣớc và các nguồn khác 

tăng nhanh, liên tục. Nhiều chƣơng trình, đề án lớn huy động đa dạng nguồn lực 

để phát triển giáo dục và đào tạo nghề đã đƣợc triển khai. Bản thân giáo dục, 

dạy nghề trong văn hóa, thể thao, du lịch đã có những đổi mới về mục tiêu; đa 

dạng hoá loại hình giáo dục, dạy nghề và các nguồn kinh phí, huy động xã hội 

tham gia phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo cơ hội cho nhiều ngƣời học tập, tăng 

cƣờng trao đổi và hợp tác quốc tế. Các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội 

có nhiều hoạt động trợ giúp phát triển giáo dục, dạy nghề và sử dụng nhân lực 

văn hóa, thể thao và du lịch.  

Tƣ duy và cơ chế quản lý đã từng bƣớc chuyển biến, bƣớc đầu hình thành 

cơ chế quản lý với các công cụ quản lý vĩ mô, đặc biệt là pháp luật từng bƣớc 

đƣợc đề cao, tạo cơ sở pháp lý và định hƣớng cho hoạt động đào tạo, quản lý 

phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.  

1.4.2. Những khó khăn, thách thức 

So với yêu cầu nhiệm vụ, nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch còn hạn 

chế về số lƣợng, chƣa đồng bộ về cơ cấu và năng lực thực tiễn của một bộ phận 

không tƣơng xứng bằng cấp; ngày càng thiếu những nhà khoa học giỏi, chuyên 

gia đầu ngành và nghệ nhân; nhân lực có trình độ tay nghề cao chƣa nhiều, nên 

thiếu những ngƣời làm nòng cốt đào tạo nhân lực trẻ.   

Trình độ, kiến thức, nhất là ngoại ngữ, tin học, kiến thức hội nhập; năng 

lực sáng tạo, khả năng đột phá; năng lực lãnh đạo, quản lý; và kinh nghiệm thực 

tiễn còn hạn chế; tài năng chƣa tƣơng ứng với yêu cầu cạnh tranh, hội nhập, phát 

triển của thời đại, chƣa đáp ứng nhiệm vụ phát triển ngành khi đất nƣớc hội 

nhập quốc tế ngày một sâu, toàn diện và yêu cầu phát triển nền kinh tế tri thức. 

Một bộ phận nhỏ tinh thần tự học chƣa cao, ngại học, kết quả làm việc 

không cao. Một số ít ý thức kỷ luật kém, phát ngôn và làm việc tuỳ tiện. Có nơi, 

một số cán bộ chủ chốt còn biểu hiện quan liêu, thiếu dân chủ, không nghiêm 

túc tự phê bình và tiếp thu phê bình, chƣa thật lòng với nhau làm suy giảm sức 

mạnh lãnh đạo và uy tín của đơn vị, của ngành.  
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Đội ngũ cán bộ quản lý chƣa theo kịp yêu cầu thực tiễn ngày càng mới 

mẻ, phức tạp; hiệu quả lãnh đạo, quản lý chƣa cao; có sự hẫng hụt cả ở tầm vĩ 

mô và ở cơ sở. Đội ngũ sáng tác, lý luận, phê bình, huấn luyện viên, vận động 

viên thiếu, không đảm bảo tính kế cận, phân bố không đều. Một bộ phận tỏ ra 

lúng túng trong tiếp cận và nhận thức về những biến đổi, những vấn đề mới nảy 

sinh trong cuộc sống, lệch lạc trong khuynh hƣớng sáng tác và biểu diễn. Nhân 

lực sự nghiệp và kinh doanh chƣa có tính chuyên nghiệp cao; kỹ năng còn thấp; 

năng lực sáng tạo còn hạn chế; nhiều mặt chậm đƣợc cải thiện. Nhân lực trong 

lĩnh vực dịch vụ gia đình ít về số lƣợng và hạn chế về kiến thức, kỹ năng.  

1.4.3. Nguyên nhân của những khó khăn, thách thức 

Chậm cải cách hành chính, chậm đổi mới quản lý kinh tế, tài chính, sử 

dụng lao động, chính sách tiền lƣơng… là nguyên nhân chủ yếu, cản trở nhiều 

đến việc giải quyết có hiệu quả những vƣớng mắc; khó huy động và phát huy 

sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để tạo sự tăng trƣởng nhanh và bền vững của 

phát triển nhân lực nói chung và nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng.  

Chƣa có chiến lƣợc phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. Đầu 

tƣ cho đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức chƣa cao, bồi dƣỡng nhân lực khối 

sự nghiệp và kinh doanh chƣa quan tâm đều khắp cả nƣớc. 

Vai trò pháp luật trong quản lý giáo dục, dạy nghề và sử dụng nhân tài, 

nhân lực đặc thù trong văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch chƣa đƣợc nhận 

thức đúng và đầy đủ; lý luận và tƣ duy về vấn đề này còn lạc hậu. Công tác xây 

dựng luật pháp về phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch, tuyên truyền 

phổ biến và tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng.  

Trình độ quản lý phát triển nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch chƣa 

theo kịp thực tiễn và nhu cầu phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa; chƣa phối hợp tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà nƣớc và xã 

hội; chậm đổi mới tƣ duy và phƣơng thức quản lý; chậm đề ra định hƣớng chiến 

lƣợc và chính sách vĩ mô để xử lý mối tƣơng quan giữa quy mô, chất lƣợng và 

hiệu quả trong giáo dục, đào tạo nghề. 

Phát triển nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch chƣa đƣợc quan tâm đúng 

độ; chƣa đánh giá đƣợc tầm quan trọng và vai trò của nhân lực văn hoá, thể thao 

và du lịch trong xây dựng và phát triển nhân cách, chuẩn mực xã hội, phát triển 

trí lực và thể lực toàn dân; trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 

bồi dƣỡng nhân tài. Chƣa định hƣớng giáo dục thẩm mỹ và thƣởng thức nghệ 

thuật cho công chúng và giáo dục hƣớng nghiệp nên còn có nhận thức lệch lạc 

về nghề nghiệp, bằng cấp. 

Về khách quan, trong những năm qua giáo dục nƣớc ta chịu một sức ép 

rất lớn về nhu cầu học tập ngày càng tăng của xã hội. Đất nƣớc chuyển sang nền 

kinh tế thị trƣờng và thực hiện chính sách mở cửa đang làm thay đổi thang giá 

trị xã hội, phẩm chất của ngƣời lao động... Điều đó ảnh hƣởng trực tiếp đến định 

hƣớng phát triển nhân cách ngƣời học, ngƣời lao động trí óc và lao động chân 
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tay. Giáo dục và dạy nghề chƣa có những biện pháp hiệu quả để tác động tích 

cực đến những thay đổi đó. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Du lịch 

giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 3066/QĐ-BVHTTDL ngày 29.9.2011)  

2.1. Những thành công  

Mạng lƣới cơ sở đào tạo du lịch các trình độ từ sơ cấp, trung cấp, cao 

đẳng đến đại học đƣợc hình thành và mở rộng. Số lƣợng cơ sở đào tạo tăng  

nhanh, phủ kín hầu hết các tỉnh; cơ cấu đa dạng về loại hình sở hữu, cấp đào tạo 

và ngành nghề đào tạo; phần lớn tập trung ở các đô thị, trung tâm du lịch trọng 

điểm, địa bàn đông dân cƣ, tạo thuận lợi cho ngƣời học và gắn với nhu cầu sử 

dụng nhân lực, đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu khách 

du lịch. Hầu các tỉnh, thành phố đã có trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng nghề du lịch 

ngắn hạn hoặc trung tâm đào tạo đa ngành nghề tham gia đào tạo du lịch.  

Năng lực đào tạo, bồi dƣỡng của hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng nhân 

lực du lịch trong toàn quốc từng bƣớc đƣợc nâng cao. Đầu tƣ cơ sở vật chất kỹ 

thuật (cả nơi dạy lý thuyết và thực hành) và trang thiết bị giảng dạy tuy còn khó 

khăn về kinh phí, nhƣng đã có tiến bộ. Đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ 

quản lý đào tạo du lịch tăng về số lƣợng và từng bƣớc đƣợc chuẩn hóa. Các cơ 

sở đào tạo chuyên về du lịch đã chủ động xây dựng chƣơng trình, giáo trình. 

Một số khoa và bộ môn du lịch ở các trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp, trƣờng dạy nghề đã và đang xây dựng chƣơng trình các chuyên 

ngành, các nghề du lịch; biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo, chuyên khảo.  

Quy mô đào tạo, bồi dƣỡng hàng năm tăng dần. Quy mô đào tạo mới tăng 

mạnh, chất lƣợng cơ bản đảm bảo, dần gắn với nhu cầu xã hội. Cơ cấu ngành, 

nghề đào tạo từng bƣớc chuyển dịch theo hƣớng tích cực. Nhiều ngành, nghề 

đào tạo mới xuất hiện đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, nhu cầu đào tạo du lịch 

nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội trong hội nhập quốc tế nói chung. Công tác 

đào tạo lại, bồi dƣỡng đƣợc Tổng cục Du lịch chú trọng; từ khi Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đƣợc thành lập, công tác đào tạo lại và bồi dƣỡng nhân lực 

ngành Du lịch tiếp tục đƣợc quan tâm và có thêm điều kiện cả về bộ máy, nhân 

lực và kinh phí để thực hiện, có Trƣờng Bồi dƣỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể 

thao và du lịch chuyên trách đảm nhiệm. Đào tạo tại chỗ, truyền nghề và bồi 

dƣỡng nhân lực của doanh nghiệp đƣợc đầu tƣ. 

Quản lý nhà nƣớc về phát triển nhân lực có tiến bộ. Hệ thống tổ chức 

quản lý nhà nƣớc về phát triển nguồn nhân lực du lịch đã từng bƣớc đƣợc hình 

thành từ trung ƣơng đến địa phƣơng, phối hợp thƣờng xuyên và chặt chẽ với các 

Bộ, ngành và địa phƣơng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về phát triển 

nhân lực ngành Du lịch. Hệ thống văn bản quản lý nhà nƣớc về phát triển nhân 

lực du lịch dần đƣợc xây dựng hoàn thiện, đƣợc phổ biến, tổ chức thực hiện và 

kiểm tra việc thực hiện, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các bên tham gia 

phát triển nhân lực ngành Du lịch.  
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Liên kết và hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực ngành Du lịch đạt đƣợc 

những kết quả đáng khích lệ, thu hút đƣợc vốn tài trợ, kinh nghiệm và công 

nghệ cho phát triển nhân lực. Liên kết đào tạo du lịch ở trong nƣớc đã khắc phục 

dần tính tự phát, liên kết đào tạo giữa Nhà nƣớc-Nhà trƣờng-Nhà sử dụng lao 

động đạt những kết quả tốt.   

2.2. Những hạn chế 

Phân bổ mạng lƣới cơ sở đào tạo du lịch còn bất hợp lý. Nhu cầu đào tạo 

nhân lực ngành Du lịch trong cả nƣớc rất lớn, nhƣng các cơ sở tham gia đào tạo 

du lịch lại chủ yếu chỉ tập trung ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Nha Trang. Khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam bộ và Tây Nguyên là các 

trọng điểm du lịch hoặc đang trở thành các trung tâm du lịch còn thiếu cơ sở đào 

tạo du lịch, trƣớc mắt là trƣờng trung cấp nghề du lịch. Do điều kiện khó khăn, 

học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở ở các vùng này ít có 

điều kiện tiếp tục học cao hơn và học nghề du lịch tại các trƣờng ngoại tỉnh.  

Năng lực đào tạo của mạng lƣới cơ sở đào tạo còn nhiều hạn chế. Cơ sở 

vật chất kỹ thuật và trang thiết bị của đa số cơ sở đào tạo du lịch thiếu, cũ kỹ, lạc 

hậu, không đồng bộ và còn khoảng cách khá lớn so với các khách sạn (nhất là 

khách sạn liên doanh, khách sạn từ 3 sao trở lên), các khu nghỉ dƣỡng cao cấp 

(resort), công ty lữ hành, vận chuyển. Chƣơng trình, giáo trình đào tạo chuyên 

ngành Du lịch ở các cấp đào tạo đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, 

chƣa cập nhật lý luận và thực tiễn. Hiện mới có chƣơng trình khung đào tạo 

trung cấp, chƣa có chƣơng trình khung cao đẳng chuyên nghiệp và đại học du 

lịch; có những giáo trình ở một số trƣờng chƣa đạt tiêu chuẩn. Tính liên thông 

của chƣơng trình đang là vấn đề cần giải quyết; phƣơng pháp đào tạo còn nặng 

thuyết trình, độc thoại.  So với chuẩn quy định và nhu cầu đào tạo, đội ngũ giáo 

viên, giảng viên và đào tạo viên du lịch còn hạn chế về số lƣợng, chất lƣợng và 

cơ cấu, đặc biệt thiếu giáo viên tay nghề cao. Kiến thức chuyên sâu về du lịch 

của giảng viên, giáo viên tích lũy chủ yếu qua các lớp bồi dƣỡng và tự học; số 

giảng viên giáo viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ không nhiều; lực lƣợng giáo 

viên cơ hữu mỏng và rất khác nhau giữa các nhóm trƣờng. Đội ngũ giảng viên, 

giáo viên đƣợc đào tạo chính quy chuyên ngành du lịch có trình độ, chuyên môn 

vững về du lịch chiếm tỷ lệ rất thấp (khoảng 30%), phần lớn còn lại có chuyên 

môn không phải là du lịch. Các doanh nghiệp chƣa sử dụng tốt đội ngũ đào tạo 

viên du lịch để đào tạo tại chỗ. Đây là khó khăn rất lớn cho công tác hội nhập của 

các cơ sở đào tạo chuyên ngành, hạn chế sức cạnh tranh.  

Quy mô đào tạo mới tuy tăng mạnh, nhƣng chƣa đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Tuyển sinh hàng năm ở các bậc đào tạo mới đáp ứng đƣợc hơn 65% nhu cầu đào tạo 

du lịch của xã hội (đã loại trừ nhu cầu ảo), khoảng 75% nhu cầu nhân lực làm việc 

trực tiếp của Ngành. Các doanh nghiệp thiếu nhân lực lành nghề, nhƣng sau tuyển 

dụng những ngƣời vừa tốt nghiệp lại phải đào tạo lại. Đào tạo nghệ nhân, giám đốc, 

chức danh quản lý cao cấp (nhƣ nhân viên tiếp thị, Maitre d’Hotel...) và chuyên gia 

chƣa đƣợc chú trọng, chƣa có cơ sở đào tạo nào làm việc này. Đào tạo lại và bồi 

dƣỡng chƣa theo kịp yêu cầu. Số lƣợng lao động du lịch phải đào tạo lại và bồi 
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dƣỡng rất lớn, nhƣng các trung tâm đào tạo ở các doanh nghiệp và các lớp đào tạo 

lại, bồi dƣỡng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đáp ứng thấp.  

Chất lƣợng đào tạo mới chƣa đảm bảo. Tình trạng phổ biến hiện nay là 

các doanh nghiệp du lịch thiếu nhân lực tay nghề cao trong khi nhiều cử nhân du 

lịch phải làm những công việc đòi hỏi chỉ cần đào tạo ở trình độ thấp hơn, 

nhƣng kỹ năng phải lành nghề. Nhiều doanh nghiệp du lịch rất cần đội ngũ nhân 

lực kỹ thuật thực hành có trình độ cao đẳng, nhƣng các trƣờng cao đẳng nghề 

Du lịch mới có khóa sinh viên đầu tiên ra trƣờng, chƣa đáp ứng kịp. Trƣờng Bồi 

dƣỡng cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch đang trong quá trình củng cố, gặp 

nhiều khó khăn trong đào tạo lại, bồi dƣỡng về du lịch. Chất lƣợng đào tạo lại, bồi 

dƣỡng hạn chế, chƣa theo kịp yêu cầu ngày càng cao của ngành Du lịch trong tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế. Một số khoá đào tạo lại, bồi dƣỡng cán bộ, công 

chức thiên về coi trọng chứng chỉ, nhằm mục tiêu “xoá nợ”, để có đủ chứng chỉ 

xét bổ nhiệm vào ngạch, nâng lƣơng, nâng ngạch, chƣa thực hiện đƣợc mục tiêu 

nâng cao trình độ. Một số khoá bồi dƣỡng ở nƣớc ngoài hoặc do chuyên gia 

nƣớc ngoài dạy phần lớn phải qua phiên dịch, tốn thời gian, hiệu quả thấp. Việc 

đào tạo lại, bồi dƣỡng lao động tại doanh nghiệp còn nhiều bất cập, thiếu giáo 

viên và tài liệu học tập. Nhiều doanh nghiệp (nhất là khách sạn, nhà hàng) tuyển 

dụng lao động phổ thông vào làm việc, chƣa đƣợc đào tạo kỹ năng nghề, nhƣng 

không quan tâm đào tạo tại chỗ. 

Bộ máy quản lý nhà nƣớc về phát triển nhân lực ngành Du lịch chƣa đủ 

mạnh. Vụ Đào tạo và Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phải kiêm nhiệm công tác quản lý nhà nƣớc về đào tạo, bồi dƣỡng cả 3 khối 

ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch. Tổng cục Du lịch chỉ có 

một bộ phận phụ trách công tác đào tạo thuộc Vụ Tổ chức cán bộ. Nhiều địa 

phƣơng, ngay cả địa phƣơng là trọng điểm du lịch, chƣa có bộ phận chuyên 

trách quản lý phát triển nhân lực ngành Du lịch. Tổ chức quản lý về phát triển 

nhân lực ngành Du lịch phân tán, thiếu sự phối hợp dẫn đến chồng chéo, bỏ sót, 

buông lỏng, làm giảm hiệu lực và hiệu quả quản lý. Tổ chức bộ máy quản lý nhà 

nƣớc về dạy nghề du lịch ở các địa phƣơng còn mỏng, thiếu về số lƣợng và yếu 

về chất lƣợng, chƣa tƣơng xứng nhiệm vụ đƣợc giao. Biên chế công chức quản 

lý nhà nƣớc về phát triển nhân lực ngành Du lịch hạn hẹp.  

Chƣa có chính sách dài hạn về cơ cấu đào tạo theo cấp trình độ và ngành, 

nghề; thiếu giải pháp điều chỉnh sự bất hợp lý và không có tính hệ thống về cơ 

cấu đào tạo, chƣa quan tâm và tập trung tăng đào tạo nghề dài hạn. Một số chính 

sách hiện hành vẫn mang tính bao cấp của Nhà nƣớc, làm cho các cơ sở đào tạo 

du lịch công lập tiếp tục ỷ lại, trông chờ kinh phí cấp phát. Cơ chế cấp ngân sách 

nhà nƣớc cho đào tạo nhân lực chậm đổi mới, cải tiến; định mức thấp nên không 

đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lƣợng đào tạo. Chƣa có chính sách thoả đáng và 

hiệu quả để gắn kết cơ sở đào tạo với cơ sở sử dụng nhân lực và với hoạt động 

nghiên cứu khoa học về phát triển nhân lực ngành Du lịch.  
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Chƣa có cơ chế huy động sự tham gia tích cực, thiết thực và hiệu quả của 

doanh nghiệp vào đào tạo nhân lực ngành Du lịch. Chính sách khuyến khích 

phát triển đào tạo nhân lực ngành Du lịch ở vùng nông thôn, miền núi (nơi có 

nhiều tiềm năng, tài nguyên du lịch) chƣa đủ, lại tổ chức triển khai chƣa tốt, còn 

có sự buông lỏng quản lý. Sự cách biệt về chất lƣợng đào tạo giữa các cơ sở đào 

tạo nhân lực du lịch ở đô thị, ở một số vùng đồng bằng và các cơ sở đào tạo du 

lịch ở vùng sâu, vùng xa còn lớn, nhƣng chƣa có biện pháp giải quyết. Cơ chế 

tạo cạnh tranh trong đào tạo nhân lực ngành Du lịch còn thiếu,  không có động 

lực thúc đẩy nâng cao chất lƣợng đào tạo và ngƣời có nhu cầu đào tạo chịu thiệt. 

Chƣa kiểm soát đƣợc chất lƣợng đào tạo và chƣa thực hiện đƣợc vai trò định 

hƣớng đào tạo, liên kết đào tạo và sử dụng nhân lực Ngành. 

Thiếu những quy định và cơ chế phối hợp, liên kết giữa cơ quan quản lý 

với nhau và với các cơ sở đào tạo, cơ sở sử dụng nhân lực ngành Du lịch. Tình 

trạng cơ sở đào tạo du lịch còn độc quyền, chƣa gắn với nhu cầu xã hội; cơ sở sử 

dụng nhân lực không quan tâm thỏa đáng đến đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực còn 

phổ biến. Danh mục ngành, nghề đào tạo du lịch lạc hậu, còn quá ít so với yêu 

cầu sử dụng, chậm đƣợc sửa đổi, bổ sung, chƣa tính hết yêu cầu của thị trƣờng 

nên không đáp ứng yêu cầu nhân lực của thực tiễn. Danh mục ngành, nghề đào 

tạo chuyên nghiệp và đào tạo nghề liên quan đến du lịch gần đây có đƣợc bổ 

sung, sửa đổi, nhƣng còn lạc hậu so với yêu cầu phát triển của khoa học - công 

nghệ, hội nhập quốc tế và chƣa tiếp cận đƣợc với những xu thế đào tạo du lịch 

mới, nên thiếu nhiều nghề so với yêu cầu của thực tế, nhất là những nghề mới.  

Liên kết quốc tế trong đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch mới dừng 

ở việc ký hiệp định hợp tác. Nội dung hợp tác phát triển nhân lực ngành Du lịch 

chƣa đƣợc cụ thể hóa để thực hiện và chƣa đạt hiệu quả mong muốn. Mới tập 

trung vào khai thác vốn tài trợ, chƣa chú trọng khai thác công nghệ, kinh nghiệm 

và chất xám của chuyên gia quốc tế và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. Các cơ sở 

đào tạo chƣa chuẩn bị đƣợc chƣơng trình hợp tác quốc tế, lúng túng trong tìm 

đối tác và thƣờng là thụ động trông chờ hỗ trợ của Nhà nƣớc, của Bộ và Tổng 

cục Du lịch. Đã có những cơ sơ đào tạo có các quan hệ hợp tác với cơ sở đào tạo 

ngoài nƣớc, nhƣng triển khai khó khăn do còn hạn chế về nhiều mặt cả về nhân 

lực, trang thiết bị và các điều kiện khác. 

Liên kết đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội ở trong nƣớc 

chƣa tốt. Liên kết giữa 3 nhà (Nhà nƣớc-Nhà trƣờng-Nhà sử dụng lao động) tuy 

đã khắc phục đƣợc một số hạn chế, bất cập, nhƣng vẫn còn rời rạc, chƣa bài bản. 

Liên kết giữa các cơ sở trong mạng lƣới đào tạo về du lịch chƣa hiệu quả. Thông 

tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và chính quyền địa 

phƣơng về định hƣớng phát triển nhân lực du lịch (nhất là thông tin dự báo nhu 

cầu lao động, các chuẩn ngành, nghề) đến các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp 

chƣa thƣờng xuyên; cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tự tìm tòi là chính, nên 

không biết đầy đủ nhu cầu đào tạo và nhu cầu nhân lực (cả số lƣợng, chất lƣợng 

và cơ cấu), làm cho cung không gặp cầu. 
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3. Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm 

ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 3067/QĐ-

BVHTTDL ngày 29.9.2011)  

3.1. Những thành công  

Số lƣợng nhân lực có xu hƣớng tăng (tăng mạnh nhất là nhân lực du lịch), 

phản ánh vai trò ngày càng tăng của ngành trong đời sống kinh tế-xã hội, sự phát 

triển của nhu cầu về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và tính hiệu 

quả của việc xã hội hoá văn hóa, thể thao, du lịch. 

Nhìn chung nhân lực đƣợc rèn luyện, thử thách, có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, giàu lòng yêu nƣớc; năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực 

vƣơn lên thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà 

nƣớc; cần cù, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có lối sống lành mạnh, giản dị gắn 

bó với nhau và với cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với ngành và đất 

nƣớc; trƣớc những biến động của thời cuộc và những khó khăn của đời sống vẫn 

kiên định quan điểm sáng tạo, cống hiến phục vụ nhân dân; có ý thức trách 

nhiệm với sự nghiệp phát triển ngành.  

Đã phát huy kiến thức đƣợc đào tạo, năng lực và kinh nghiệm tích luỹ 

trong quá trình công tác vào nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn phát triển 

văn hóa, thể thao, du lịch của thế giới và trong nƣớc để hoạch định chính sách, 

thể chế hóa thành luật pháp, tổ chức thực hiện và thực hiện tốt nhiệm vụ; phát 

hiện và đề xuất khá kịp thời biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp 

phát triển ngành. Tham gia tích cực và năng động trong xây dựng, sản xuất, bảo 

quản, truyền bá, phân phối, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ văn hóa nghệ 

thuật, thể thao, du lịch. 

Nhân lực là ngƣời dân tộc thiểu số tuy mới chiếm khoảng 3,5% tổng nhân 

lực, nhƣng có xu hƣớng tăng về số lƣợng, nâng dần về chất lƣợng và có những 

đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể thao, du lịch ở các 

vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển ngành.  

 Trình độ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý 

nhà nƣớc, nghiên cứu, đào tạo, sáng tạo, tiếp thu và chuyển giao công nghệ, 

quản trị kinh doanh, lao động ngày càng nâng cao. Nhân lực tay nghề cao đƣợc 

hình thành và phát triển; lực lƣợng doanh nhân, chuyên gia quản trị kinh doanh 

và lao động trực tiếp phát triển nhanh.  

Đã tạo ra nhiều tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật có giá trị; lập 

đƣợc những thành tích cao trong thể thao; xây dựng đƣợc phong trào thể dục và 

xây dựng gia đình văn hóa; hình thành những sản phẩm du lịch mang lại giá trị 

mới cho đất nƣớc và xã hội; xây dựng hình ảnh, thƣơng hiệu, nâng cao sức cạnh 

tranh và hiệu quả kinh doanh.  

Bên cạnh những ngƣời đã nhiều năm công tác, những nhà khoa học, 

chuyên gia, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà giáo tuy tuổi cao, vẫn tiếp tục sự nghiệp 

sáng tạo và cống hiến, đã xuất hiện những lao động trẻ, đƣợc đào tạo cơ bản, 

năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm; trình độ nhiều mặt và năng lực lãnh đạo, 
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quản lý, nghiên cứu, sáng tạo, kỹ năng làm việc ngày một nâng cao. Nhân lực 

trẻ có những cố gắng tìm tòi, tiếp thu nhanh cái mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ 

đƣợc giao; có ý chí vƣơn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

Nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đã có những đóng góp không nhỏ 

vào việc tạo nguồn lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng giao 

lƣu, đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong tiến trình CNH, HĐH đất nƣớc và phát 

triển kinh tế tri thức. 

3.2. Những hạn chế 

So với yêu cầu nhiệm vụ, nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch còn hạn 

chế về số lƣợng, chƣa đồng bộ về cơ cấu và năng lực thực tiễn của một bộ phận 

không tƣơng xứng bằng cấp; ngày càng thiếu những nhà khoa học giỏi, chuyên 

gia đầu ngành và nghệ nhân; nhân lực có trình độ tay nghề cao chƣa nhiều, nên 

thiếu những ngƣời làm nòng cốt đào tạo nhân lực trẻ.   

Trình độ, kiến thức, nhất là ngoại ngữ, tin học, kiến thức hội nhập; năng 

lực sáng tạo, khả năng đột phá; năng lực lãnh đạo, quản lý; và kinh nghiệm thực 

tiễn còn hạn chế; tài năng chƣa tƣơng ứng với yêu cầu cạnh tranh, hội nhập, phát 

triển của thời đại, chƣa đáp ứng nhiệm vụ phát triển ngành khi đất nƣớc hội 

nhập quốc tế ngày một sâu, toàn diện và yêu cầu phát triển nền kinh tế tri thức. 

Một bộ phận nhỏ tinh thần tự học chƣa cao, ngại học, kết quả làm việc 

không cao. Một số ít ý thức kỷ luật kém, phát ngôn và làm việc tuỳ tiện. Có nơi, 

một số cán bộ chủ chốt còn biểu hiện quan liêu, thiếu dân chủ, không nghiêm 

túc tự phê bình và tiếp thu phê bình, chƣa thật lòng với nhau làm suy giảm sức 

mạnh lãnh đạo và uy tín của đơn vị, của ngành.  

Đội ngũ cán bộ quản lý chƣa theo kịp yêu cầu thực tiễn ngày càng mới 

mẻ, phức tạp; hiệu quả lãnh đạo, quản lý chƣa cao; có sự hẫng hụt cả ở tầm vĩ 

mô và ở cơ sở. Đội ngũ sáng tác, lý luận, phê bình, huấn luyện viên, vận động 

viên thiếu, không đảm bảo tính kế cận, phân bố không đều. Một bộ phận tỏ ra 

lúng túng trong tiếp cận và nhận thức về những biến đổi, những vấn đề mới nảy 

sinh trong cuộc sống, lệch lạc trong khuynh hƣớng sáng tác và biểu diễn. Nhân 

lực sự nghiệp và kinh doanh chƣa có tính chuyên nghiệp cao; kỹ năng còn thấp; 

năng lực sáng tạo còn hạn chế; nhiều mặt chậm đƣợc cải thiện. Nhân lực trong 

lĩnh vực dịch vụ gia đình ít về số lƣợng và hạn chế về kiến thức, kỹ năng.  

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, QUY 

HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU 

LỊCH GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Quan điểm phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch giai 

đoạn 2016-2020 

Phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 2016-2020 tuân thủ các 

quan điểm và nguyên tắc phát triển nhân lực chung của cả nƣớc và thực hiện 

theo những quan điểm mang tính đặc thù chuyên ngành sau đây: 
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1) Đổi mới triệt để các chủ trƣơng, chính sách, phƣơng pháp và phƣơng 

thức phát triển nhân lực phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội, đặc điểm dân cƣ, vùng miền và tiếp cận các quan niệm, trình độ, cơ 

cấu nhân lực quốc tế; sử dụng hài hòa cơ chế hỗ trợ của Nhà nƣớc và những 

công cụ của kinh tế thị trƣờng.  

2) Đảm bảo toàn diện về trí lực, năng lực chuyên môn, thể lực và đạo đức 

nghề nghiệp, nhanh chóng thích ứng với nhu cầu phát triển văn hóa, thể thao, du 

lịch và tình hình thế giới không ngừng thay đổi, gắn với chiến lƣợc phát triển 

chuyên ngành, chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội.    

3) Có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đặc thù từng lĩnh vực và đặc trƣng 

mỗi vùng, miền. Ƣu tiên phát triển nhân lực đặc thù (nhân tài nghệ thuật; nghệ 

nhân; vận động viên đỉnh cao; nhân lực khoa học-công nghệ; nhân lực lãnh đạo, 

quản lý nhà nƣớc và kinh doanh; nhân lực trình độ cao, tay nghề giỏi; nhân lực 

các vùng lạc hậu, kém phát triển, dân tộc thiểu số) trên nền tảng năng khiếu, tài 

năng đi liền với phát triển nhân lực làm công tác phong trào, đại trà.  

4) Coi trọng phát hiện, đào tạo, bồi dƣỡng, trọng dụng và tôn vinh nhân 

tài; thực hiện thƣờng xuyên, nhất quán việc phát hiện, tuyển chọn, bồi dƣỡng, 

thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài; trọng đãi về vật chất và tinh thần xứng 

đáng với cống hiến thực tế; tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi và khuyến khích mọi 

năng lực sáng tạo trong các lĩnh vực.  

5) Đẩy mạnh xã hội hóa, trong đó Nhà nƣớc quản lý vĩ mô, định hƣớng 

phát triển, đầu tƣ chủ yếu cho các chƣơng trình phổ cập giáo dục bắt buộc; bồi 

dƣỡng nhân tài; phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho đào tạo, nghiên cứu, huấn 

luyện; quan tâm các nhóm nhân lực đặc thù. Mỗi công dân, tổ chức kinh tế, xã 

hội có trách nhiệm tham gia tích cực phát triển nhân lực. Các ngành Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch làm nòng cốt tổ chức thực hiện. Nhân lực văn hóa, thể thao và 

du lịch cần xác định học tập suốt đời để nâng cao năng lực làm việc. 

2. Dự báo nhu cầu và xác định mục tiêu phát triển nhân lực 

2.1. Dự báo nhu cầu nhân lực 

1) Nhu cầu nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 2016-2020 sẽ ngày càng 

tăng, cả về số lƣợng và chất lƣợng với cơ cấu hợp lý hơn theo yêu cầu đòi hỏi 

của sự phát triển đa ngành, đa lĩnh vực và xu thế phát triển khoa học-công nghệ, 

hội nhập quốc tế sâu và toàn diện trong tiến trình CNH, HĐH.  

2) Bên cạnh sự phát triển mạnh ở các đô thị lớn phía Bắc và phía Nam, 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là hoạt động du lịch, sẽ phát triển 

mạnh hơn ở miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Trung du và miền núi Bắc 

Bộ. Vì thế đòi hỏi phải tăng cƣờng nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch ở các 

vùng này cho tƣơng ứng, đặc biệt là nhân lực là ngƣời dân tộc ít ngƣời. Cần 

quan tâm hơn nữa đến nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch làm việc ở vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn, vừa để 

khai thác thế mạnh văn hóa, thể thao, du lịch, vừa đảm bảo thực hiện chính sách 

xã hội và bảo vệ bản sắc văn hóa, chủ quyền dân tộc. 
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3) 5 năm tới, theo yêu cầu của sự phát triển, vận dụng kinh nghiệm của 

các nƣớc và quan điểm cải cách hành chính, nhân lực văn hóa, thể thao và du 

lịch cần thay đổi số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu nhƣ sau:  

- Nhân lực quản lý nhà nƣớc tăng ít, nhƣng cần nâng cao trình độ mọi mặt 

để đủ khả năng tham mƣu, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện pháp luật. 

- Nhân lực sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, truyền bá, huấn luyện phải tăng 

nhiều hơn, nhất là nhân lực có học hàm, học vị cao.  

- Nhân lực khối doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp có thu, nhất là các 

doanh nghiệp du lịch và nhân lực trực tiếp kinh doanh dịch vụ nghệ thuật, gia 

đình và thể thao giải trí tăng mạnh do nhu cầu phát triển và xã hội hóa các hoạt 

động văn hóa, thể thao, du lịch. Chú trọng tăng số lƣợng cử nhân đại học và cao 

đẳng, trong đó cao đẳng nghề du lịch cần tăng gấp đôi (hiện đang chiếm 8%).  

- Quan tâm hơn nữa đến phát triển nhân lực gián tiếp do hoạt động văn 

hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao, du lịch sẽ đƣợc xã hội hóa mạnh hơn.   

Bảng 1. Dự báo nhu cầu nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch theo vùng 

Đơn vị: Người  

STT Vùng Năm 2015 Năm 2020 

1. Trung du và miền múi Bắc bộ 79.279 106.058 

2. Đồng bằng sông Hồng 218.101 291.772 

3. Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 140.004 187.296 

4. Tây Nguyên 33.781 45.192 

5. Đông Nam Bộ 174.368 233.268 

6. Đồng bằng Sông Cửu Long 137.850 184.414 

 Tổng số 783.383 1.048.000 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2.2. Xác định mục tiêu phát triển nhân lực 

1) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ nhân lực văn hoá, thể thao, du 

lịch đủ số lƣợng, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và một số mặt tiếp cận trình 

độ các nƣớc tiến tiến; có cơ cấu trình độ, ngành nghề và vùng miền hợp lý. Đảm 

bảo nhân lực đủ năng lực làm nòng cốt trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thể 

thao, du lịch để giải quyết các vấn đề thực tiễn; sáng tạo, tiếp cận, làm chủ và 

chuyển giao đƣợc khoa học công nghệ tiên tiến; truyền bá tinh hoa dân tộc và 

thế giới trong đời sống xã hội. Chú trọng phát hiện, bồi dƣỡng, sử dụng và tôn 

vinh nhân tài nhằm củng cố và xây dựng đƣợc bộ phận nhân lực có năng lực, 

chuyên nghiệp, hiện đại để khởi xƣớng, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển nhân lực và 

quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của ngành và đất nƣớc trong những 

năm tiếp theo, nâng cao hơn nữa vị thế và tiềm lực trên trƣờng quốc tế.     

2) Mục tiêu cụ thể:    

- Về trình độ đào tạo:  
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+ Phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020 mỗi năm tự đào tạo khoảng 50 tiến 

sĩ; phấn đấu đến năm 2020, mỗi năm tự đào tạo đƣợc 300 thạc sĩ, huấn luyện viên 

và bác sĩ chuyên khoa cấp I y học thể thao, 12.000 cử nhân và phối hợp với các cơ 

sở đào tạo ngoài ngành ở trong và ngoài nƣớc đào tạo thêm số tiến sĩ, thạc sĩ, cử 

nhân và tƣơng đƣơng còn thiếu so với dự báo cho ngành. Tăng tỷ trọng sinh viên 

tốt nghiệp cao đẳng nghề du lịch lên 15% so với nhân lực trực tiếp của Ngành. 

Nâng tỷ lệ nhân lực đƣợc đào tạo đúng ngành, nghề đạt 50-60% vào năm 2015 và 

70-80% vào năm 2020. 

+ Đến năm 2020, 100% công chức đƣợc trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo 

yêu cầu công vụ và có khả năng hoàn thành có chất lƣợng nhiệm vụ đƣợc giao; 

trang bị kiến thức về văn hoá công sở; trách nhiệm và đạo đức công chức. 

+ Bồi dƣỡng, đào tạo bảo đảm có đủ số lƣợng giám đốc doanh nghiệp, 

ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp và chuyên gia quản trị doanh nghiệp văn hóa 

nghệ thuật, dịch vụ gia đình, thể thao, du lịch có kiến thức và kỹ năng quản lý, 

kinh doanh đủ sức cạnh tranh trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc.  

+ Tăng số lƣợng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên, giáo viên, 

huấn luyện viên, đào tạo viên các cấp đào tạo.  

+ Đội ngũ nhân lực khoa học-công nghệ đƣợc tăng cƣờng số lƣợng và cải 

tiến về cơ cấu, nâng cao chất lƣợng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát 

triển trong nƣớc và hội nhập trào lƣu phát triển khoa học, công nghệ thế giới.  

+ Phấn đấu mỗi lĩnh vực có ít nhất một trƣờng trọng điểm. Chỉ ƣu tiên 

củng cố, phát triển các trƣờng công lập và ngoài công lập phi lợi nhuận, huy 

động sự bảo trợ của Nhà nƣớc, của cá nhân, của các quỹ xã hội, của tổ chức phi 

chính phủ trong và ngoài nƣớc đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đặc thù, nhạy 

cảm. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý để xây dựng các cơ sở đào tạo khác của 

ngành dần theo hƣớng đại chúng hoá, đa dạng hoá, tƣ nhân hoá; trở thành các 

trung tâm sản xuất, sử dụng, phân phối, xuất khẩu tri thức và chuyển giao công 

nghệ mới, hiện đại, đảm bảo chất lƣợng và nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn 

kết với trung tâm dịch vụ đào tạo nhân lực khu vực và thế giới. 

- Về trình độ ngoại ngữ và tin học: Đến năm 2020 phổ cập trình độ ngoại 

ngữ và tin học phục vụ đƣợc yêu cầu công việc cho toàn bộ công chức và cán bộ 

quản lý, quản trị cấp phòng và tƣơng đƣơng trở lên, những ngƣời tiếp xúc trực 

tiếp với ngƣời nƣớc ngoài.  

- Về phân bố vùng miền: Phân bố nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 

hợp lý hơn theo vùng, miền, ƣu tiên các vùng sâu, vùng xa và nhân lực là ngƣời 

dân tộc ít ngƣời.  

3. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển nhân lực văn hóa, 

thể thao và du lịch 2016-2020 

3.1. Đổi mới cơ chế, chính sách, luật pháp về phát triển nhân lực văn 

hóa, thể thao và du lịch 

3.1.1. Mục đích của giải pháp 
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Đây là giải pháp đột phá, nhằm dần hình thành một hệ thống chính sách, 

cơ chế chính về phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch và đƣợc thể chế 

hóa bằng văn bản pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ, để:  

1) Tạo cơ hội cho ngƣời có nhu cầu đào tạo về văn hóa nghệ thuật, gia 

đình, thể dục thể thao, du lịch đều đƣợc đào tạo; hài hòa giữa đào tạo năng 

khiếu, tài năng và đào tạo theo nhu cầu xã hội. 

2) Đảm bảo quản lý nhà nƣớc về phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và 

du lịch có hiệu lực và hiệu quả.  

3) Tạo môi trƣờng thông thoáng, thuận lợi cho xây dựng và phát triển các 

cơ sở đào tạo, huấn luyện trọng điểm (trƣớc hết là ở cấp đại học và dạy nghề 

trình độ cao).  

4) Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực trong và ngoài nƣớc, 

liên kết chặt chẽ Nhà nƣớc-Nhà trƣờng-Nhà sử dụng lao động trong phát triển 

nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. Đảm bảo công bằng xã hội, tạo cơ hội 

bình đẳng cho mọi ngƣời tiếp cận giáo dục, đào tạo, chú trọng tạo cơ hội cho 

ngƣời dân tộc thiểu số, nhóm ngƣời nghèo, ngƣời sinh sống ở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa. 

5) Đảm bảo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển 

nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch; sự tƣơng thích của cơ sở pháp lý để hội 

nhập quốc tế và tiếp cận trình độ các nƣớc tiên tiến về giáo dục, đào tạo phát 

triển nhân lực.  

3.1.2. Nội dung của giải pháp 

1) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống khung pháp lý về phát triển nhân lực 

văn hóa, thể thao và du lịch:  

- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho các chức danh trong hoạt động văn 

hoá, thể thao, du lịch tạo cơ sở pháp lý cho đào tạo và sử dụng nhân lực theo 

chuẩn; tham gia xây dựng và triển khai áp dụng tiêu chuẩn ASEAN và Châu Âu.  

- Phối hợp rà soát và đƣa thêm các nội dung liên quan đến phát triển nhân 

lực văn hóa, thể thao, du lịch trong Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Bộ Luật Lao 

động, Luật Thể dục thể thao, Luật Du lịch, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật 

Phòng chống bạo lực gia đình, các luật chuyên ngành trong văn hóa nghệ thuật 

trong quá trình sửa đổi, bổ sung; đƣa các quy định liên quan đến phát triển nhân 

lực ngành vào các luật liên quan trong quá trình xây dựng mới. 

- Đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 15 tháng 4 

năm 2005 và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của 

Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá-thông 

tin và thể dục thể thao; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 

của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, xây 

dựng chính sách, cơ chế tạo môi trƣờng pháp lý để các cơ sở đào tạo hoạt động 

tự chủ, giảm can thiệp và bao cấp của nhà nƣớc, gắn với nhu cầu của xã hội. 
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- Bổ sung, sửa đổi những nội dung về sử dụng ngân sách Nhà nƣớc phát 

triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch theo hƣớng ƣu tiên hỗ trợ từ ngân 

sách Nhà nƣớc cho các chƣơng trình đào tạo trọng điểm và các ngành đào tạo 

trọng điểm quốc gia nhƣ giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thể chất và 

giáo dục hƣớng nghiệp, ƣu tiên đào tạo nhân lực năng khiếu đặc thù, chú trọng 

đáp ứng nhu cầu xã hội, đa dạng hoá đối tƣợng thụ hƣởng, chuyển mạnh sang cơ 

chế cấp ngân sách căn cứ vào kết quả đầu ra của phát triển nhân lực. 

- Tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung những chính sách ƣu đãi về thuế, 

tín dụng, lãi suất, đất đai… theo hƣớng chú trọng các cơ sở đào tạo trọng điểm, 

những lĩnh vực Nhà nƣớc đặt hàng kết hợp với thực hiện bình đẳng chung đối 

với các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch không phân biệt loại hình sở 

hữu để khuyến khích phát triển nhân lực.  

- Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực trong xã hội cho phát triển nhân 

lực nhƣ quỹ phát triển nhân lực; quỹ khuyến học; quỹ phát triển nhân tài, quỹ 

học bổng, đóng góp từ thiện đào tạo… 

2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung chính sách, cơ chế tài chính để 

tăng cƣờng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển nhân lực: 

- Xây dựng tiêu chí đƣợc hỗ trợ ngân sách Nhà nƣớc đối với cơ sở đào 

tạo, ngƣời tham gia đào tạo và cơ sở sử dụng nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch. 

Cải tiến cơ chế phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nƣớc cho 

phát triển nhân lực thông qua việc tăng đầu tƣ phát triển nhân lực trong tổng 

nguồn vốn đầu tƣ toàn xã hội cho ngành; tập trung chi để thực hiện các mục tiêu 

nâng cao chất lƣợng giáo dục văn hóa truyền thống và thể chất ở hệ thống giáo 

dục phổ thông, hỗ trợ bồi dƣỡng nhân tài, nâng cao chất lƣợng đào tạo nhân lực 

đỉnh cao, thực hiện các nhiệm vụ, chƣơng trình, dự án đào tạo nhân lực theo 

mục tiêu ƣu tiên và thực hiện bình đẳng xã hội.  

- Xây dựng cơ chế khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp có thu tăng cƣờng đầu tƣ kinh phí cho đào tạo nhân lực tại chỗ của doanh 

nghiệp và đóng góp kinh phí cho đào tạo nhân lực; thực hiện mô hình trƣờng 

trong doanh nghiệp và doanh nghiệp trong trƣờng với cơ chế ƣu đãi đƣợc khấu 

trừ chi phí đào tạo trƣớc khi tính thuế lợi nhuận.  

- Thực hiện những ƣu đãi về thuế và phí đối với các cơ sở đào tạo văn 

hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ thị trƣờng lao động liên quan: Miễn, giảm thuế 

thu nhập trong thời gian hoạt động ban đầu; miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với 

thiết bị, máy móc, dụng cụ thí nghiệm và học liệu phục vụ đào tạo, huấn luyện 

trong nƣớc không sản xuất đƣợc; miễn, giảm thuế tiêu thụ trong nƣớc và xuất 

khẩu đối với các sản phẩm là kết quả nghiên cứu, thử nghiệm. Miễn, giảm thuế 

thu nhập đối với nhân lực tài năng nghiên cứu, đào tạo phát triển nhân lực.  

- Đa dạng hóa các hình thức tín dụng, tín dụng đào tạo cho sinh viên, học 

sinh học văn hóa, thể thao và du lịch; cho các cơ sở đào tạo nhân lực văn hóa, 

thể thao và du lịch để xây dựng, cải tạo và nâng cấp hiện đại hoá cơ sở vật chất 

kỹ thuật phục vụ giảng dạy và cung cấp dịch vụ.  
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- Thực hiện chính sách học phí đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo nhân lực 

văn hóa, thể thao, du lịch đảm bảo chất lƣợng và phù hợp với khả năng ngƣời 

học. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và cấp học bổng cho ngƣời học 

theo tiêu chí, tiêu chuẩn và mục tiêu nhất định; cho ngƣời học giỏi có thành tích 

xuất sắc trong học tập, tu dƣỡng; cho ngƣời học các ngành nghề liên quan đến 

bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc; di sản văn hóa; học về làm 

việc trong văn hóa, thể thao và du lịch ở vùng sâu, vùng xa. 

- Tăng cƣờng huy động các nguồn lực của các tổ chức xã hội và cộng 

đồng cho phát triển nhân lực. Khuyến khích công dân, các tổ chức kinh tế, xã 

hội, nghề nghiệp và cộng đồng dân cƣ huy động và đóng góp nguồn lực cho phát 

triển đào tạo nghề nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch. 

- Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA, FDI, viện trợ của các 

tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài để phát triển nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch.  

3) Tăng cƣờng chính sách phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 

vùng sâu, vùng xa:  

- Tập trung đầu tƣ củng cố, hoàn thiện mạng lƣới trƣờng phổ thông dân 

tộc nội trú. Phối hợp xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển các 

trƣờng, lớp bán trú dân nuôi ở những vùng khó khăn, vùng miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc ít ngƣời để tạo và phát hiện nguồn 

ban đầu cho phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Xây dựng và thực hiện các đề án hƣớng nghiệp và dạy nghề văn hóa,  

thể thao, du lịch cho đồng bào các dân tộc thiểu số; vùng sâu, vùng xa, hải đảo.     

- Điều chỉnh, bổ sung các quy định, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cử 

tuyển đào tạo, dự bị đại học đối với học sinh ngƣời dân tộc các vùng kinh tế-xã 

hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, ƣu tiên đặc biệt các dân tộc ít ngƣời chƣa có 

nhiều ngƣời đƣợc đào tạo đại học, cao đẳng về văn hóa, thể thao, du lịch.  

- Điều chỉnh chế độ học bổng với học sinh, sinh viên cử tuyển, học dự bị 

đại học và học trong trƣờng dân tộc nội trú.  

- Chăm lo chế độ, chính sách đãi ngộ đối với các cán bộ, giảng viên, giáo 

viên làm việc trong các trƣờng dân tộc nội trú, cơ sở đào tạo về văn hóa, thể thao 

và du lịch ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.  

4) Đổi mới và hoàn thiện chính sách sử dụng nhân lực:  

- Đổi mới triệt để và toàn diện chính sách tiền lƣơng phù hợp với tính chất 

và yêu cầu của thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Tiền 

lƣơng của nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch phải phản ánh giá trị sức lao động 

mang tính đặc thù sáng tạo, năng khiếu, thể hiện chất lƣợng lao động và gắn liền 

với kết quả, hiệu quả công việc thực hiện. Đổi mới chính sách tiền lƣơng và hệ 

thống thang, bảng lƣơng đối với cán bộ, công chức làm việc ở các vị trí đặc thù. 

- Cải tiến đồng bộ chính sách tiền lƣơng và đãi ngộ đối với giáo viên, 

giảng viên, huấn luyện viên và cán bộ quản lý đào tạo văn hóa, thể thao, du lịch; 
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ban hành một số chế độ đặc thù đối với đội ngũ nhà giáo của ngành làm việc ở 

vùng sâu, vùng xa, hải đảo (nhà ở, luân chuyển công tác, phụ cấp đặc biệt…). 

- Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dƣỡng, đãi ngộ và tôn 

vinh nhân tài: Cấp học bổng và miễn, giảm học phí cho sinh viên, học sinh có 

năng khiếu, thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và tu dƣỡng. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập quỹ đào tạo và bồi dƣỡng nhân tài. 

Có chính sách ƣu tiên tuyển dụng, sử dụng, phát huy và đãi ngộ nhân tài. Có 

chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” thống nhất toàn quốc, tôn vinh nhân tài và có cơ 

chế phụ cấp, khen thƣởng xứng đáng với kết quả làm việc và đóng góp.  

3.2. Tăng cường năng lực đào tạo và bồi dưỡng nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch  

3.2.1. Mục đích của giải pháp 

Đây là giải pháp cốt lõi, cả cho trƣớc mắt và lâu dài, đảm bảo phát triển 

nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển từng ngành, 

lĩnh vực giai đoạn 2016-2020, nhằm: 1) Xây dựng đƣợc đội ngũ nghiên cứu 

viên, giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên và đào tạo viên đạt chuẩn; 2) Đổi 

mới đƣợc chƣơng trình, giáo trình, học liệu và phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng; 

3) Hình thành đƣợc mạng lƣới nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, bồi dƣỡng nhân 

lực văn hóa, thể thao và du lịch; và 4) Xây dựng đƣợc các cơ sở đào tạo trọng 

điểm cho từng lĩnh vực. 

3.2.2. Nội dung của giải pháp 

1) Xây dựng đội ngũ nghiên cứu viên, giáo viên, giảng viên, huấn luyện 

viên, đào tạo viên: 

- Đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và phƣơng 

pháp nghiên cứu, giảng dạy tƣơng ứng với lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn 

luyện cho nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên và đào tạo 

viên ở trong và ngoài nƣớc.  

- Xây dựng và hoàn chỉnh tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên các cấp đào 

tạo. Có chế tài đối với các cơ sở đào tạo không đảm bảo đủ đội ngũ giảng viên 

theo quy định. Tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ thuật và đổi mới phƣơng pháp, nội 

dung, chƣơng trình đào tạo giáo viên, giảng viên theo các chuẩn mới.  

- Đổi mới quản lý đào tạo; cơ chế đánh giá giảng viên, giáo viên, huấn 

luyện viên, đào tạo viên. Các cơ sở đào tạo công lập và ngoài công lập có quyền 

chủ động trong việc ra những quyết định về tổ chức, biên chế, tuyển dụng và 

thực hiện các chế độ lƣơng, thƣởng… đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên theo 

hình thức chế độ hợp đồng lao động nhƣ trong quy định của Bộ Luật Lao động. 

- Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực tài chính và 

kinh nghiệm, công nghệ; thu hút giảng viên là ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời Việt 

Nam ở ngoài nƣớc tham gia đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên, huấn luyện 

viên, đào tạo viên. Ƣu tiên tối đa và tạo cơ hội du học bằng nguồn kinh phí từ 
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ngân sách Nhà nƣớc cho giảng viên và nghiên cứu sinh giỏi, có hoài bão đóng 

góp vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch.    

- Xây dựng chính sách đặc thù đối với giáo viên, giảng viên, huấn luyện 

viên, đào tạo viên về chế độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; về trả lƣơng với 

thang bảng lƣơng riêng đối với nghề giáo; về hệ thống thƣởng thâm niên, 

thƣởng chuyên môn giỏi, nghiên cứu khoa học, chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp 

trách nhiệm, phụ cấp làm việc ở vùng sâu, vùng xa… 

- Xây dựng chính sách khuyến khích nhân tài (nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ƣu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ƣu tú, chuyên gia) có tài năng và kinh 

nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy, đào tạo, huấn luyện nhân lực. 

- Xây dựng đƣợc đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục phổ thông làm 

nhiệm vụ giáo dục về văn hóa truyền thống, giáo dục thể chất, gia đình và hƣớng 

nghiệp du lịch đảm bảo thực hiện đƣợc các nhiệm vụ đào tạo nhân lực với 

những yêu cầu mới về phát triển toàn diện con ngƣời, đáp ứng yêu cầu thực tế 

phát triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc và hội nhập quốc tế.  

2) Đổi mới phát triển chƣơng trình, giáo trình, học liệu và phƣơng pháp 

đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và từng bƣớc tiếp cận các chuẩn mực quốc tế: 

- Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh quản lý ngành, xây dựng và đƣa vào áp 

dụng khung chƣơng trình và nội dung bồi dƣỡng kiến thức quản lý văn hoá, thể 

thao, du lịch đối với từng đối tƣợng. 

- Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ ngành, xây dựng và đƣa vào 

áp dụng khung chƣơng trình và nội dung đào tạo đối với các chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với mặt bằng chung của khu vực. 

- Ban hành các tài liệu hƣớng dẫn, đổi mới xây dựng và áp dụng chƣơng 

trình, giáo trình, nội dung đào tạo, huấn luyện và bồi dƣỡng, xuất bản hoặc dịch 

và xuất bản một số sách chuyên môn của nƣớc ngoài về văn hoá nghệ thuật, gia 

đình, thể thao và du lịch. 

- Đổi mới nội dung và phƣơng pháp giáo dục về văn hóa truyền thống và 

giáo dục thể chất, hƣớng nghiệp du lịch trong chƣơng trình giáo dục phổ thông 

đáp ứng yêu cầu trang bị về kiến thức tiếp cận các chuẩn chung của thế giới và 

phù hợp với đặc điểm thực tế của nƣớc ta, của từng vùng, địa phƣơng. Đẩy 

mạnh phong trào toàn dân tập thể dục, rèn luyện thân thể trong mỗi gia đình, cơ 

quan, doanh nghiệp, trƣờng học…và toàn xã hội. 

- Tăng cƣờng và cải tiến công tác kiểm tra, thanh tra đào tạo, huấn luyện, 

bồi dƣỡng, tổ chức các hoạt động kiểm định chƣơng trình, nội dung, phƣơng 

pháp giảng dạy, đánh giá kết quả và các hoạt động thanh tra giáo dục-đào tạo 

văn hóa, thể thao, du lịch. Thực hiện việc giám định xã hội đối với cơ sở đào tạo 

nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.   

3) Phát triển mạng lƣới cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng, huấn luyện và nghiên 

cứu về văn hóa, thể thao, du lịch: 
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- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể cũ và hình thành quy hoạch tổng thể mới 

về mạng lƣới cơ sở nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và bồi dƣỡng, văn hóa, thể 

thao, du lịch trên cả nƣớc có sự gắn kết chặt chẽ với nhau và với thực tiễn.  

- Rà soát, đánh giá năng lực của cơ sở nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện 

nhân lực hiện có, xác định những khâu yếu kém, lạc hậu và định hƣớng ƣu tiên 

có ý nghĩa quyết định đến chất lƣợng và trình độ đào tạo nhân lực để đầu tƣ bổ 

sung, kiện toàn trang thiết bị nghiên cứu và đào tạo, nâng cấp, hiện đại hóa tăng 

cƣờng năng lực.  

- Đầu tƣ xây dựng mới cơ sở nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện trên cơ sở 

xác định chính xác nhu cầu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo sự 

cân đối theo vùng, miền. 

- Đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ quản lý cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, 

huấn luyện, bồi dƣỡng để nâng cao chất lƣợng nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện. 

- Tăng cƣờng liên kết nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và bồi dƣỡng giữa 

các cơ sở trong nƣớc và với nƣớc ngoài. Xây dựng đƣợc cơ chế, các hình thức 

liên kết hoạt động của mạng lƣới các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và 

bồi dƣỡng văn hóa, thể thao, du lịch. Phân công và giao nhiệm vụ cho các Viện 

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ sở nghiên cứu thuộc các 

trƣờng tham gia đào tạo; các trƣờng thuộc Bộ tham gia công tác nghiên cứu. 

- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá chất lƣợng và kết quả nghiên cứu, đào 

tạo, huấn luyện; trao đổi thông tin, nhân lực; hợp tác liên kết trong khu vực.  

4) Xây dựng các cơ sở đào tạo trọng điểm cho từng lĩnh vực đào tạo (các 

trƣờng đại học trọng điểm, các trƣờng dạy nghề trọng điểm chất lƣợng cao): 

- Xây dựng hệ thống tiêu chí về các cơ sở đào tạo trọng điểm, chất lƣợng 

cao của ngành và chính sách, cơ chế hỗ trợ của Nhà nƣớc đối với các cơ sở đào 

tạo trọng điểm, chất lƣợng cao. 

- Nâng cao năng lực Trƣờng Bồi dƣỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao 

và du lịch để thực hiện đào tạo lại, bồi dƣỡng luân phiên bắt buộc đối với nhân 

lực của ngành, với vai trò là trung tâm trao đổi thông tin, hội nghị, hội thảo 

chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch. 

- Lựa chọn và đầu tƣ toàn diện để đến năm 2020 có 6 cơ sở đào tạo ngang 

tầm các trƣờng tiên tiến trong khu vực (mỗi lĩnh vực văn hóa, âm nhạc, sân khấu 

điện ảnh, mỹ thuật, thể thao và du lịch có một cơ sở đào tạo). 

- Nâng cấp một số trung tâm huấn luyện, trƣờng năng khiếu văn hóa nghệ 

thuật, thể thao thành cơ sở đào tạo để làm 2 nhiệm vụ đào tạo năng khiếu và 

huấn luyện đáp ứng nhu cầu nhân lực ở các địa phƣơng liên quan.  

- Tập trung đào tạo và bồi dƣỡng: Nhân lực lãnh đạo, quản lý nhà nƣớc về 

văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch; nhân lực là trí thức hoạt động văn 

hóa, thể thao, du lịch; công nhân trình độ cao đặc biệt, ngành nghề mới, nghệ 

nhân cho ngành Du lịch và ngành Bảo tồn di sản; nhân lực quản lý kinh tế, quản 

trị doanh nghiệp và doanh nhân; và nhân lực các ngành, lĩnh vực đặc biệt, có ý 



 32 

nghĩa lớn đối với sự phát triển và đời sống xã hội và vị trí của Việt Nam trong 

khu vực Đông-Nam Á và thế giới nhƣ nhân lực văn hoá nghệ thuật và nhân lực 

thể thao thành tích cao. 

3.3. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phát triển      

nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 

3.3.1. Mục đích của giải pháp 

Hình thành đƣợc cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển nhân lực văn 

hóa, thể thao và du lịch; đi liền với việc xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học-

công nghệ về văn hóa, thể thao, du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển, có đủ năng 

lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và đề xuất những giải pháp khoa học, 

công nghệ giải quyết về cơ bản những vấn đề phát triển nhân lực nói riêng và 

phát triển văn hóa, thể thao, du lịch nói chung; hội nhập với xu hƣớng phát triển 

khoa học-công nghệ thuộc các lĩnh vực của ngành. 

3.3.2. Nội dung của giải pháp 

1) Đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ làm công tác khoa học, chuyên gia đầu 

ngành để không bị hẫng hụt khi chuyển giao thế hệ. Huy động trí tuệ, kinh 

nghiệm của đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà văn hóa học, thể dục 

thể thao và du lịch học tài năng đã nghỉ hƣu hoặc đang làm công tác ở trong và 

ngoài ngành tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, sáng tạo, tham gia đào tạo, hƣớng 

dẫn cán bộ trẻ. Từng bƣớc gắn thu nhập của cán bộ nghiên cứu với kết quả thực 

hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Khuyến khích cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học.  

2) Xây dựng những cơ sở khoa học công nghệ đủ mạnh theo tiêu chuẩn 

quốc tế; hình thành các trung tâm khoa học nhƣ trung tâm công nghệ điện ảnh,  

trung tâm y học thể thao, Trung tâm Doping thể thao quốc gia, trung tâm chuyển 

giao công nghệ du lịch. 

3) Xây dựng hệ thống quản lý tổ chức, cơ chế vận hành khoa học công 

nghệ về văn hóa, thể thao, du lịch trong toàn quốc đủ mạnh để đáp ứng các yêu 

cầu đổi mới quản lý và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, tăng cƣờng đào tạo 

tài năng nghệ thuật và thể thao.  

4) Nâng cao tính thiết thực của công tác nghiên cứu với vai trò là cơ sở 

khoa học cho việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn, dự báo xu thế 

phát triển về đào tạo văn hóa, thể thao, du lịch; gắn các đề tài nghiên cứu với 

phục vụ nhiệm vụ hoạch định chính sách phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và 

du lịch; tổng kết lý luận và thực tiễn; xây dựng mô hình đào tạo… có khả năng 

ứng dụng cao, gắn nghiên cứu với đào tạo.  

5) Xây dựng một hệ thống chƣơng trình nghiên cứu mang tính lý luận, 

làm rõ quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và quan 

điểm của Đảng về xây dựng con ngƣời Việt Nam trong giai đoạn mới và phát 

triển nền văn hóa, thể thao, du lịch nhƣ những định hƣớng về mặt lý luận. Tiếp 

tục nghiên cứu cụ thể hóa những quan điểm của Đảng về phát triển nhân lực văn 
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hóa, thể thao, du lịch; góp phần nghiên cứu giải đáp những vấn đề lý luận về văn 

hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao, du lịch mà thực tiễn đang đặt ra. 

6) Đƣa khoa học công nghệ phục vụ tốt hơn nhiệm vụ nâng cao chất 

lƣợng nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch và góp phần thực hiện nhiệm vụ 

phát triển nhân lực Việt Nam, thể chất và trí lực của ngƣời Việt Nam.  

7) Xây dựng và công bố để ứng dụng bắt buộc hệ thống tiêu chuẩn tuyển 

chọn tài năng ở những lĩnh vực trọng điểm. Xây dựng dữ liệu về nhân lực và 

phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

8) Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa 

học về phát triển nhân lực của nƣớc ta và nƣớc ngoài vào phát triển nhân lực. 5 

năm tổ chức nghiên cứu 1 đề tài cấp nhà nƣớc; hàng năm nghiên cứu ít nhất 01 

đề tài khoa học về phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.  

9) Tăng cƣờng công tác thông tin phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và 

du lịch: Hình thành các trang thông tin điện tử dự báo nhu cầu nhân lực và các 

diễn đàn khoa học về phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch; đẩy mạnh 

công tác thống kê nhân lực và phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

3.4. Tăng cường xã hội hóa phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 

3.4.1. Mục đích của giải pháp 

Tăng cƣờng xã hội hóa công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và 

du lịch theo nhu cầu xã hội cả về nhận thức và hành động; đẩy mạnh huy động 

và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển nhân lực.  

3.4.2. Nội dung của giải pháp 

1) Nâng cao nhận thức về tăng cƣờng xã hội hóa công tác phát triển nhân 

lực văn hóa, thể thao và du lịch: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm xã 

hội hóa phát triển nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch, đảm bảo sự tham gia vào 

phát triển nhân lực là quá trình đầu tƣ cho tƣơng lai mà các bên tham gia đƣợc 

thụ hƣởng lợi ích từ hoạt động đầu tƣ đó. Các cơ quan Nhà nƣớc ở trung ƣơng, 

chính quyền địa phƣơng, các đơn vị sự nghiệp, các hội nghề nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động văn hóa, thể thao và du 

lịch là những cơ sở sử dụng lao động đƣợc đào tạo và bản thân ngƣời học cũng 

đƣợc thụ hƣởng lợi ích cần chủ động tích cực tham gia vào quá trình đào tạo 

bằng việc tự đào tạo và đóng góp kinh phí cho quá trình đào tạo. 

2) Huy động và sử dụng hiệu quả  nguồn lực trong nƣớc:  

- Nhà nƣớc:  

+ Tăng đầu tƣ cho phát triển nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch cả về giá 

trị tuyệt đối và tỷ trọng trong tổng nguồn vốn đầu tƣ toàn xã hội theo các 

chƣơng trình mục tiêu và dự án cụ thể, cho đối tƣợng trực tiếp thụ hƣởng nhằm 

hỗ trợ, khuyến khích tài năng, hỗ trợ các đối tƣợng chính sách xã hội, phát triển 

nhân lực dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa, đối tƣợng chính sách.  
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+ Nhà nƣớc đầu tƣ đào tạo, bồi dƣỡng, huấn luyện nhân lực năng khiếu, 

đặc thù và tài năng; huy động đóng góp của các thành phần trong xã hội cho 

phát triển nhóm nhân lực còn lại theo nhu cầu xã hội. 

+ Hỗ trợ ngân sách Nhà nƣớc cho cơ sở đào tạo, ngƣời lao động tham gia 

đào tạo và cơ sở sử dụng lao động không phân biệt công lập hay ngoài công lập.  

- Doanh nghiệp (cả đơn vị sự nghiệp có thu): Có cơ chế để khuyến khích 

doanh nghiệp tăng cƣờng đầu tƣ kinh phí cho việc xây dựng, phát triển cơ sở 

đào tạo trong doanh nghiệp để trực tiếp đào tạo nhân lực các cấp trình độ, cơ cấu 

ngành nghề phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và đóng góp kinh phí cho đào tạo 

nhân lực. Ƣu tiên đặt hàng đào tạo theo các chƣơng trình, dự án đào tạo có mục 

tiêu đối với các cơ sở đào tạo của doanh nghiệp có uy tín và trình độ cao. 

- Tổ chức, cá nhân trong xã hội: Khuyến khích tất cả công dân, các tổ 

chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng dân cƣ huy động và đóng góp tài 

lực, vật lực cho phát triển nhân lực dƣới hình thức thành lập các loại quỹ khuyến 

học, quỹ học bổng, quỹ phát triển tài năng, đóng góp từ thiện... cho các cơ sở 

đào tạo và những ngƣời đƣợc đào tạo. Khuyến khích mở rộng các hình thức tín 

dụng liên kết giữa cơ sở đào tạo, ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ sở sử dụng 

nhân lực và ngƣời học để tạo kinh phí cho cơ sở đào tạo và ngƣời học. Miễn, 

giảm thuế thu nhập đối với nhân lực tài năng là ngƣời Việt Nam và ngƣời nƣớc 

ngoài tham gia phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. Hội nghề nghiệp, 

câu lạc bộ có trách nhiệm cụ thể hóa, tham gia, vận động hội viên thực hiện. 

3) Chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập: 

- Cải thiện môi trƣờng pháp lý, môi trƣờng đầu tƣ, trong đó đặc biệt chú ý 

đƣa nội dung hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch 

trong các hiệp định hợp tác song phƣơng và đa phƣơng, để thu hút các nguồn 

ODA và FDI cho phát triển nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch. 

- Xác định chiến lƣợc, phƣơng hƣớng và tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy, mở 

rộng, đa dạng hoá các mối quan hệ song phƣơng và đa phƣơng cấp Chính phủ, 

ngành, địa phƣơng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong hợp tác 

phát triển nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch.   

- Khuyến khích du học ở nƣớc ngoài và có cơ chế, chính sách định hƣớng 

lựa chọn chuyên ngành đào tạo văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với yêu cầu 

của đất nƣớc và sử dụng có hiệu quả nhân lực sau khi đƣợc đào tạo. 

- Tăng quy mô và hiệu quả việc đƣa ngƣời Việt Nam đi làm việc ở nƣớc 

ngoài trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ gia đình thông qua xuất khẩu lao động, di 

chuyển thể nhân (đi làm việc ở nƣớc ngoài trong khuôn khổ cử đi công tác của 

các công ty xuyên quốc gia, tổ chức quốc tế...) và di chuyển lao động trong 

khuôn khổ các hiệp định song phƣơng và đa phƣơng.  

- Có chính sách thu hút chuyên gia giỏi là ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời Việt 

Nam ở nƣớc ngoài tham gia phát triển nhân lực của ngành ở trong nƣớc. 
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- Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, đại diện 

du lịch Việt Nam ở ngoài nƣớc; xây dựng và triển khai các kênh thông tin, các 

chƣơng trình giới thiệu, tuyên truyền quảng bá về đất nƣớc, mở rộng cung cấp 

thông tin nhân lực đầy đủ, chính xác cho Kiều bào, các đối tác quốc tế, nhất là 

các tổ chức liên quan trực tiếp đến văn hóa, thể thao, du lịch. Tranh thủ hỗ trợ 

của các nƣớc sở tại cho phát triển nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch. 

4. Kiến nghị 

Để đảm bảo thực hiện Chiến lƣợc, Quy hoạch phát triển nhân lực ngành 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020 hiệu quả và đúng với mục 

tiêu đề ra, cần có sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ ngành, địa phƣơng liên 

quan, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo du lịch và sự 

hƣởng ứng của toàn dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, 

ngành, địa phƣơng liên quan hỗ trợ triển khai Chiến lƣợc, Quy hoạch phát triển 

nhân lực ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020 nhƣ sau: 

1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài 

chính, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng tổ chức triển khai thực hiện Chiến lƣợc; xây dựng và tổ 

chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển nhân 

lực văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với Chiến lƣợc này, phù hợp với Chiến 

lƣợc phát triển văn hóa, Chiến lƣợc phát triển gia đình, Chiến lƣợc phát triển thể 

dục thể thao và Chiến lƣợc phát triển du lịch, Chiến lƣợc cán bộ, Chiến lƣợc 

ngoại giao văn hóa, Chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam và kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội; hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện 

và định kỳ báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến 

lƣợc vào đầu năm 2016 và tổng kết vào đầu năm 2021. 

2) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực quản lý, giảng dạy cho 

các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể 

thao và du lịch; giáo dục nhạc họa, thể dục, gia đình và hƣớng nghiệp du lịch 

các trƣờng phổ thông. 

3) Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực quản 

lý, giảng dạy cho các cơ sở đào tạo nghề du lịch, các nghề liên quan đến dịch vụ 

gia đình, nghệ thuật và thể thao; chính sách; xây dựng các chế độ liên quan đến 

sử dụng nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

4) Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ chỉ đạo các ngành và các địa phƣơng đƣa kế 

hoạch phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch vào kế hoạch định kỳ của 

ngành, địa phƣơng; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch huy động nguồn lực trong và ngoài nƣớc cho phát triển nhân lực văn 

hóa, thể thao và du lịch. 
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5) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xác định tỷ lệ ngân sách hàng năm chi cho phát triển 

nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo việc thực hiện Chiến lƣợc phát 

triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch 2011-2020; hoàn thiện cơ chế, chính 

sách tài chính để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính đầu tƣ cho phát triển 

nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng các chính sách xã hội hóa trong 

phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

6) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan thực hiện cải cách 

hành chính trong quản lý nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng các 

chế độ, chính sách tôn vinh đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, đối với 

các tập thể và cá nhân tham gia phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch. 

7) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan truyền thông về chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.  

8) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng 

và nhiệm vụ của mình tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chiến lƣợc phát triển nhân lực  

văn hóa, thể thao và du lịch 2011-2020 trong phạm vi thẩm quyền; phối hợp với 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan khác triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc. 

9) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách 

nhiệm phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn theo thẩm 

quyền; xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát 

triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với Chiến lƣợc này, phù hợp 

với Chiến lƣợc phát triển văn hóa, Chiến lƣợc phát triển gia đình, Chiến lƣợc 

phát triển thể dục thể thao và Chiến lƣợc phát triển du lịch, Chiến lƣợc cán bộ, 

Chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

của địa phƣơng trong cùng thời kỳ./. 


