
Phụ lục 1.  DANH SÁCH CÁC HỘI, HIỆP HỘI, CÂU LẠC BỘ, LIÊN ĐOÀN 

                    TRONG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO 

          Ở TRUNG ƯƠNG 

 

Ở Trung ương hiện nay có khoảng 50 liên hiệp các hội, hiệp hội, hội, câu 

lạc bộ, liên đoàn trong văn hóa nghệ thuật, thể thao. 

 

1. Trong nhóm ngành Văn hóa nghệ thuật 

 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Câu lạc bộ thơ Việt 

Nam; Phát hành sách Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh 

Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam; Hội Di sản văn hoá Việt Nam; Hội Điện ảnh 

Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Người mẫu Việt Nam; Hội Thư viện Việt 

Nam; Câu lạc bộ thơ ngành Điện; Câu lạc bộ thơ ngành Kế hoạch; Hội Kiến trúc 

sư Việt Nam; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội 

Giao lưu văn hoá Việt-Nhật; Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Câu Lạc bộ giao 

lưu văn hoá Việt-Trung; Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; 

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Hiệp hội UNESCO Việt Nam; Hiệp hội Công 

nghiệp ghi âm Việt Nam; Hiệp hội Văn hoá-Du lịch công đoàn Việt Nam. 

 

2. Trong nhóm ngành Thể dục thể thao 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; Liên 

đoàn Bóng rổ Việt Nam; Liên đoàn Bắn súng Việt Nam; Liên đoàn Điền kinh 

Việt Nam; Liên đoàn Judo Việt Nam; Liên đoàn Take Woondo Việt Nam; Liên 

đoàn Xe đạp-Mô tô Việt Nam; Liên đoàn Quần vợt Việt Nam; Liên đoàn Võ 

thuật cổ truyền Việt Nam; Liên đoàn Cờ Việt Nam; Liên đoàn Cầu lông Việt 

Nam; Hiệp hội Golf Việt Nam; Liên đoàn Vovinam Việt Nam; Liên đoàn Thể 

dục Việt Nam; Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam; Hiệp hội Thể thao người 

khuyết tật; Ủy ban Olimpic Việt Nam; Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.  

 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2.  KHÁI QUÁT ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN LỰC NHÓM NGÀNH 

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀO THÀNH TỰU CỦA VĂN HÓA 

NGHỆ THUẬT, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO NHỮNG 

NĂM VỪA QUA 

 

1. Về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật  

Nhân lực của nhóm ngành Văn hóa nghệ thuật đã góp phần làm cho tư 

tưởng, đạo đức và lối sống có những chuyển biến quan trọng. Nhiều giá trị văn 

hoá truyền thống được đề cao và phát huy. Nhận thức về giá trị di sản văn hoá 

và truyền thống văn hoá được nâng cao một bước, tạo được sự đồng thuận và 

nguồn lực xã hội trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá, giữ gìn bản sắc 

văn hoá dân tộc. Các hoạt động sáng tạo có bước phát triển mới, đóng góp vào 

quá trình dân chủ hoá xã hội và sự phong phú, đa dạng của sản phẩm văn hoá. 

Giao lưu văn hoá với nước ngoài từng bước được mở rộng.  

Hệ thống thể chế văn hoá được xây dựng bảo đảm cơ bản được sự lãnh 

đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, phát huy tiềm năng sáng tạo của 

công dân. Nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống được gìn giữ và phát huy. 

Nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài cách mạng và kháng chiến, về công cuộc đổi 

mới ra đời. Nhiều đề tài, đề án về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể được triển khai có hiệu quả; đã hướng dẫn xây dựng hồ sơ, công 

nhận gần 3.000 di tích quốc gia, đề nghị và được UNESCO công nhận 10 di sản 

thế giới; nhiều bộ sưu tập công phu từ kho tàng vǎn hóa dân gian và vǎn hóa bác 

học trong nhiều thế kỷ được xuất bản, tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, bảo tồn và 

phát huy những giá trị tư tưởng, học thuật và thẩm mỹ của dân tộc.  

Hoạt động lý luận, phê bình đạt được những kết quả tích cực, khẳng định 

mạnh mẽ vǎn nghệ cách mạng và kháng chiến, văn học thời kỳ đổi mới, góp 

phần đẩy lùi một bước những quan điểm sai trái.  

Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển, góp phần cổ vũ, động viên 

quần chúng sáng tạo, khai  thác, truyền bá các giá trị nghệ thuật cổ truyền và 

thưởng thức văn học, nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.  

Các phương tiện, phương thức sản xuất, trình diễn, sử dụng, truyền bá sản 

phẩm văn học, nghệ thuật phát triển khá mạnh đã đưa được nhiều tác phẩm đến 

với công chúng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân. Ðã hình 

thành thị trường hàng hóa và dịch vụ các sản phẩm văn học, nghệ thuật ở trong 

nước; đưa các sản phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng ra nước ngoài.  

 

 



2. Về lĩnh vực công tác gia đình  

Nhân lực của ngành Gia đình đã hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy 

định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng và phòng, chống bạo lực trong 

gia đình; tổ chức và hướng dẫn thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình; tuyên 

truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình. Làm 

cho gia đình duy trì và phát huy được vai trò là tế bào của xã hội, là nơi duy trì 

nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân 

cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã 

hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố 

quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội  của đất nước. 

Kinh tế hộ gia đình thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tăng 

trưởng tổng thu nhập quốc dân hàng năm.  

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở phát triển, ngày càng 

có nhiều gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, làng văn hoá, cụm dân cư văn hoá, 

góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Công tác xoá đói giảm 

nghèo, giải quyết việc làm đã giúp hàng triệu gia đình thoát nghèo và nâng cao 

mức sống.  

Đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình 

có công với cách mạng, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Công tác 

dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được 

những thành tích đáng kể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội ngày 

càng ổn định và phát triển.  

Những giá trị nhân văn mới, tiêu biểu là bình đẳng giới và quyền trẻ em, 

vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao. Quyền 

trẻ em đã được pháp luật thừa nhận, được xã hội và gia đình thực hiện và phát 

huy. Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2000 đã tạo điều kiện để thực hiện 

hôn nhân bình đẳng và tiến bộ. Việc thành lập cơ quan quản lý nhà nước về gia 

đình và việc lấy ngày 28/6 là ngày gia đình Việt Nam đã khẳng định vai trò của 

gia đình đối với xã hội và xã hội đối với gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước. 

3. Về lĩnh vực phát triển thể dục, thể thao 

Nhân lực nhóm ngành Thể dục thể thao đã đóng góp tích cực trong việc 

tham mưu đề xuất chủ trương chính sách, thể chế hóa và tổ chức thực hiện trong 

các hotaj động của nhóm ngành: 



Cơ sở vật chất được đầu tư hoàn thiện dần; đào tạo bồi dưỡng nhân lực 

được quan tâm, đã phát hiện và bồi dưỡng những năng khiếu, đào tạo thành tài 

năng thể thao; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất 

lượng hoạt động thể dục, thể thao; phát triển một số môn thể thao đạt trình độ 

khu vực và thế giới; đảm bảo cho sự nghiệp thể dục, thể thao nước ta phát triển 

bền vững, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các nước.  

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thể dục, thể thao, thành 

lập cơ sở dịch vụ thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của nhân 

dân; các cơ sở thể thao được bình đẳng theo quy định của pháp luật. Những tiến 

bộ trên góp phần đẩy mạnh hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể trạng và 

tầm vóc của người Việt Nam.  

Phát triển thể dục, thể thao quần chúng với mạng lưới cơ sở rộng khắp; 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao, đưa thể thao 

Việt Nam lên trình độ chung trong khu vực Đông Nam Á và có vị trí cao trong 

nhiều bộ môn. Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích nhân dân và các tổ chức 

tham gia thiết thực, có hiệu quả các hoạt động văn hoá thể thao. 

Đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền, các ngành, đoàn thể về công tác thể dục, thể thao. Hoạt động thể 

dục, thể thao quần chúng ở xã, phường, cơ sở đã được qua tâm, bước đầu đã tạo 

nền cơ bản để phát triển thể dục, thể thao. Hoạt động thể dục, thể thao ở trường 

học đã được đẩy mạnh. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo cán bộ 

thể dục, thể thao và đào tạo tài năng thể thao quốc gia; hình thành các cơ sở y 

học thể dục, thể thao. Phát triển các môn thể thao Việt Nam có ưu thế. Tiếp tục 

thực hiện chuyên nghiệp hoá một số môn thể thao phù hợp với điều kiện của 

nước ta.  

Nhà nước tăng cường đầu tư cho lĩnh vực thể dục, thể thao, ưu tiên cho 

việc phát triển thể dục, thể thao ở trường học, nông thôn và miền núi. Đổi mới 

cơ bản các hình thức và biện pháp quản lý nhà nước; chuyển giao phần lớn việc 

điều hành các hoạt động thể thao cho các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao. 

Bước đầu đã hình thành và phát triển cơ sở và điều kiện hình thành nền kinh tế 

thể thao. Sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao đã góp phần tích cực nâng cao 

sức khoẻ, thể lực, tầm vóc người Việt Nam, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần 

cho nhân dân, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về thể thao, nâng cao sự hiểu 

biết giữa các quốc gia, dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.  

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 
 


