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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /KH-UBND 
 

Dự Thảo 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 7 năm 2018 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 

văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

 

Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 
đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Văn bản số 2699/UBND-VP, ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị 
nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, định 
hướng đến năm 2030”. 

Căn cứ Quyết định số 3459/QĐ-UBND, ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch và dự toán kinh phí dự án 
Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời giai đoạn 
2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 
các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030, với mục tiêu phấn đấu đưa Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành tỉnh phát triển 
đồng bộ và hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. 

- Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh, mở rộng hợp 
tác, hội nhập văn hóa, quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Bà Rịa- Vũng Tàu 
đến với bạn bè quốc tế; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc 
đẩy con người Việt Nam hoàn thành nhân cách. 
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- Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để làm cơ sở cho các 
cấp chính quyền, các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể tập trung chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chiến 
lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền để các cấp chính quyền, các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn 
thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu 
sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.  

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 
phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra 
những sản phẩm văn hóa có chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội. 

- Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa có trọng tâm, trọng 
điểm và có lộ trình phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm 
bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các cấp gắn với quảng bá hình ảnh, 
con người tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến các địa phương trong nước và quốc tế. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh trong lĩnh 
vực văn hóa bao gồm: quảng cáo; phần mềm và các trò chơi giải trí; điện ảnh; 
nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, thể dục thể thao, du lịch 
văn hóa trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, thông qua đó tạo ra nhiều 
sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, 
hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong tỉnh; góp phần quảng bá hình 
ảnh, vùng đất, con người Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các ngành công nghiệp văn hóa trong 
tỉnh, huy động mọi nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn 
kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển các ngành công nghiệp văn 
hóa. 

2. Mục tiêu chủ yếu 

a) Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020:  

- Hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở khang 
trang, hiện đại; nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, hướng 
các hoạt động văn hóa về cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa vật chất và tinh thần 
nhân nhân. 

- Tập trung phát triển một số ngành có lợi thế, tiềm năng như: quảng cáo; 
mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn; ngành nghề truyền thống, các trò chơi giải trí, 
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phát thanh, truyền hình, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch 
hội nghị... 

- Định hướng và từng bước phát triển các lĩnh vực du lịch văn hóa, các 
hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các ngành nghề truyền thống, các trò chơi giải 
trí, quảng cáo trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích 
cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

b) Mục tiêu chủ yếu đến năm 2030:  

- Phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại các ngành công nghiệp văn hóa 
một cách bền vững và được ứng dụng các công nghệ hiện đại. 

- Tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín cho riêng 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; gìn giữ và bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa 
của tỉnh và phát triển tạo thành sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa tiêu biểu của 
tỉnh. 

- Nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý, kỹ năng kinh doanh trong các 
ngành công nghiệp văn hóa cho các tổ chức, cá nhân. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao trong hoạt động 
quản lý các ngành công nghiệp văn hóa.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

3.1. Nhiệm vụ và giải pháp chung phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa 

a) Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức 

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các 
ngành, địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của 
các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội nâng cao nhận 
thức của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư cho văn hóa, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, văn hoa, xã hội tỉnh nhà. 

- Huy động sự tham gia rộng rãi, có hiệu quả các phương tiện thông tin 
đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính 
sách của Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhằm thu hút 
sự quan tâm của xã hội, thu hút nguồn lực trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển 
các ngành công nghiệp văn hóa trong tỉnh. 

b) Xây dựng cơ chế, chính sách 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn 
hóa của tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, phát triển kinh doanh sản phẩm, 
dịch vụ văn hóa, nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các 
quyền liên quan; khuyến khích sáng tạo đối với văn nghệ sỹ… 

- Xây dựng cơ chế, chính sách (thuế, vốn, đất đai, chính sách ưu đãi…) để 
kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có uy tín, kinh nghiệm và nguồn vốn để đầu tư 
vào các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, trọng 
điểm của tỉnh. 
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- Tăng cường chính sách phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, tạo 
động lực thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đồng bộ trên địa 
bàn tỉnh. 

c) Phát triển nguồn nhân lực 

- Có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ đào tạo chuyên 
sâu cho các ngành công nghiệp văn hóa đến tỉnh làm việc. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị đào tạo chuyên 
môn tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học tập kinh 
nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên nghiệp cho đội ngũ 
cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. 

d) Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ 
biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa; 
thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các ngành công nghiệp 
văn hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại đối với một số ngành 
sẵn có lợi thế của tỉnh: quảng cáo, nhiếp ảnh, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, trò 
chơi giải trí,  dịch vụ du lịch, lễ hội văn hóa truyền thống và hiện đại. 

- Tăng cường hợp tác, kêu gọi đầu tư, tranh thủ các kỹ thuật, công nghệ 
tiên tiến, hiện đại để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 

đ) Thu hút và hỗ trợ đầu tư 

- Xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, ngành nghề truyền thống, làng nghề truyền thống; thiết kế mẫu mã sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ làm đồ lưu niệm, quà tặng; tăng cường công tác phối 
hợp với các ngành thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị của 
các nghề, làng nghề truyền thống. 

- Xúc tiến đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có sẵn và là 
lợi thế của tỉnh: quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi giải trí, dịch vụ du 
lịch, lễ hội văn hóa truyền thống và hiện đại, triển lãm nghệ thuật. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào các hoạt 
động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa; hỗ trợ đầu tư 
phát triển nguồn nhân lực, quảng bá, phát triển thị trường văn hóa. 

- Tạo điều kiện thành lập và phát triển hoạt động của một số hội nghề 
nghiệp như: Hội thủ công mỹ nghệ, Hội làng nghề truyền thống, các Câu lạc bộ 
nghệ nhân (Nghề đúc đồng, nghề làm đá, các CLB đờn ca tài tử, CLB thơ 
đường, CLB dưỡng sinh, CLB múa lân, CLB xe mô tô, CBL chim cảnh,…). 
Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội ngành nghề trong việc đầu tư, hỗ trợ 
phát triển các hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng các 
sản phẩm và dịch vụ văn hóa. 

e)  Phát triển thị trường 
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- Đổi mới công nghệ sản xuất, năng lực sáng tạo sản xuất để tạo ra nhiều 
sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng cao tham gia vào thị trường văn hóa 
trong nước và quốc tế. 

- Tổ chức các chương trình tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị những sản 
phẩm, dịch vụ văn hóa của tỉnh đến công chúng và cộng đồng người tiêu dùng. 

- Phát triển một số trung tâm quảng bá, giới thiệu những sản phẩm, dịch 
vụ văn hóa gắn với các di tích. 

- Đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá thương 
hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp văn hóa của tỉnh; có 
chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tham gia và phát triển thị 
trường khu vực, trong nước và quốc tế. 

g) Mở rộng giao lưu hợp tác trong khu vực, trong nước và quốc tế. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa các sự kiện văn hóa nghệ thuật của tỉnh trở thành 
các hoạt động thường niên, đặc sắc, độc đáo trong khu vực, trong nước và thế 
giớ; thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, các tổ chức văn hóa nghệ thuật có uy 
tín (bảo tàng vũ khí cổ Rober Taylor, triển lãm ánh sáng…) 

- Xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu sản 
phẩm, dịch vụ văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu của tỉnh tại 
các hội chợ, liên hoan trong khu vực, trong nước và quốc tế; thực hiện lồng ghép 
các chương trình quảng bá phát triển công nghiệp văn hóa gắn với các sự kiện 
ngoại giao. 

- Có chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 
các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, mở rộng giao lưu, trao đổi văn hóa với các tỉnh 
khu vực, trong nước và thế giới; xây dựng và phát triển thị trường sản phẩm, 
dịch vụ văn hóa của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên cả nước và các nước trên thế 
giới. 

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển một số ngành công nghiệp văn 
hóa 

3.2.1. Du lịch văn hóa 

- Có kế hoạch mời gọi các nhà đầu tư quốc tế đủ năng lực tài chính, kinh 
nghiệm để đầu tư vào các vị trí đắc địa và diện tích lớn, hình thành các dự án 
khu du lịch phức hợp; các trung tâm mua sắm, các khu vui chơi giải trí tập trung 
chất lượng cao; các trung tâm nghệ thuật, thể thao…có quy mô tầm cỡ quốc gia 
và quốc tế. 

- Tập trung nguồn lực phát triển những sản phẩm, thương hiệu du lịch 
mang tính độc đáo, hấp dẫn, đặc trưng và là thế mạnh của tỉnh để trở thành 
những sản phẩm du lịch mang tầm cỡ quốc gia và khu vực trên cơ sở khai thác, 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường như: Du lịch hội nghị, hội 
thảo (MICE), du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch lễ hội và tâm linh (lễ hội Nghinh 
Ông; lễ hội Nghinh Cô; lễ hội Trùng Cửu; lễ hội Miếu Bà Ngũ Hành;  lễ giỗ Cô 
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Sáu…); du lịch sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng, du lịch đường 
sông…  

- Có chính sách đẩy nhanh tiế độ thực hiện, đảm bảo đến năm 2020 hoàn 
thành một phần hoặc toàn bộ và đưa vào hoạt động một số dự án lơn như: Tổ 
hợp dịch vụ cao ốc văn phong, căn hộ du lịch cao cấp và khách sạn 5 sao OSC-
Duxton (khách sạn Hilton); The Grand Ho Tram Strip – giai đoạn 2; Dự án Sài 
Gòn ATLANTIS; các dự án tổ hợp Khu thủy cung thuộc dự án Cáp Treo Vũng 
Tàu; Khu du lịch Melia at the Hamton; Khu du lịch Poulo condor; Khu nghỉ 
dưỡng và lướt sóng Condao – Sangrila; Trung tâm đào tạo thực hành du lịch nhà 
hàng khách sạn và thể thao biển; Khu du lịch phức hợp Dic… 

- Có chính sánh thu hút, phát triển các dự án nghỉ dưỡng gắn với loại hình 
du lịch bất động sản du lịch (Condotel). 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển du lịch phù hợp với 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành. Tập trung các 
nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu vào các 
khu, điểm du lịch có tiềm năng phát triển theo thứ tự ưu tiên. Đảm bảo tính đồng 
bộ về hạ tầng giao thông, tài chính, viễn thông, điện, nước, cơ sở lưu trú, nhà 
hàng, khu vui chơi giải trí....; giữ gìn, tạo dựng cảnh quan môi trường các tuyến 
đường thuộc các tua, tuyến, điểm tham quan, du lịch đảm bảo sạch đẹp, văn 
minh, an toàn, thân thiện. Chú trọng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông 
tin tại các khu, điểm du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tính cạnh tranh của ngành du lịch 
tỉnh. 

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch văn hóa, đặc biệt là đối với 
nhân lực quản lý, hướng dẫn viên, thuyết minh viên và người phục vụ trực tiếp 
khách du lịch tại các cơ sở du lịch; hướng dẫn tập huấn cộng đồng dân cư tại các 
khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. 

- Tăng cường quảng bá xúc tiến, giới thiệu tiềm năng du lịch, thế mạnh về 
miền đất, văn hoá và con người Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm thu hút khách du lịch, 
thu hút, mời gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Chú trọng công tác phối hợp liên ngành trong quản lý, khai thác và phát 
huy các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững; xúc tiến quảng bá rộng rãi sản phẩm du lịch văn hóa trong và 
ngoài tỉnh để kích thích nhu cầu mua sắm của khách du lịch. 

3.2.2. Nghệ thuật biểu diễn 

- Bảo tồn, gìn giữ và phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền 
thống của tỉnh (Đờn ca tài tử, các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc 
thiểu số), kết hợp với các loại hình nghệ thuật đương đại, tạo ra nhiều tác phẩm 
nghệ thuật có chất lượng cao, thể hiện được tính sáng tạo, độc đáo của nghệ 
thuật truyền thống. 
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- Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 
ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật truyền 
thống, tổ chức sự kiện. Khuyến khích phát triển các đơn vị nghệ thuật ngoài 
công lập (Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Hera palace, Ho Tram Strip, khách sạn 
Pullman, Imperial, Lan Rừng…). 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho các đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên kịch, diễn 
viên, người dẫn chương trình được tham gia bồi dưỡng, đào tạo, giao lưu để 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tạo nguồn cho lĩnh vực nghệ thuật 
biểu diễn. 

- Từng bước xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực; chính sách 
khuyến khích tài năng, sáng tạo, ưu đãi văn nghệ sĩ; tôn vinh nghệ nhân; chính 
sách xã hội hóa nghệ thuật biểu diễn. 

3.2.3. Di sản và lễ hội văn hóa 

- Xây dựng Đề án đầu tư, trung tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử , 
các lễ hội, làng nghề truyền thống…đặc trưng của tỉnh để đưa vào khai thác, 
phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh. 

- Tổ chức lễ hội, sự kiện nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn 
hoá của dân tộc trên vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu, giáo dục truyền thống yêu 
nước, văn hoá, đoàn kết cộng đồng. Nâng cấp công nhận các lễ hội truyền thống 
của tỉnh (lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Dinh Cô Long Hải, Lễ hội Trùng Cửu, Lễ 
giỗ Nữ anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu…). 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao thường 
niên, có sự đầu tư, đổi mới về hình thức cũng như nội dung, gắn với quốc tế 
nhằm thu hút đông đảo du khách tham gia.Qua đó, nhằm tôn vinh bản sắc văn 
hoá dân tộc, động viên, khuyến kích nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn nét đẹp 
văn hoá truyền thống dân tộc, luôn sáng tạo làm giàu thêm nền văn hoá Việt 
Nam. 

- Tổ chức lễ hội, sự kiện Văn hóa, Thể thao và du lịch nhằm quảng bá về 
văn hoá, thể thao và du lịch, hình ảnh con người, vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu; 
đồng thời tạo điều kiện giới thiệu các sản phẩm du lịch, thương mại của các 
doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ra thị trường trong nước và quốc tế, đẩy 
mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

3.2.4. Quảng cáo 

- Tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo 
ngoài trời tgiai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 rên địa bàn tỉnh và quy 
chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Thúc đẩy và hoàn thiện hệ thống các bảng tuyên truyền gắn với quảng 
cáo thương mại ngoài trời bằng hình thức xã hội hóa. 
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong quảng cáo, đặc 
biệt là công nghệ kỹ thuật số. 

- Tổ chức các sự kiện quảng cáo tại tỉnh. Tăng cường quảng cáo tại các sự 
kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong nước và quốc tế. Đa dạng hóa các hình thức 
quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngoài trời và trên sản phẩm, 
dịch vụ văn hóa, du lịch. 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ thiết kế quảng cáo được tham gia 
bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nắm vững kiến thức 
văn hóa. 

3.2.6. Karaoke-vũ trường 

- Triển khai thực hiện quy chế quản lý hoạt động kinh doanh loại hình 
karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác thanh tra, 
kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chấn chỉnh 
việc cấp phép, tránh tình trạng kinh doanh, hoạt động không đúng theo quy định 
của pháp luật. 

3.2.5. Thư viện 

Thực hiện “Đề án Phát triển văn hóa đọc và thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu đến nằm 2020 định hướng đến năm 2030”  góp phần phát triển văn hóa đọc 
cho người dân và nhằm phát triển ngành Thư viện tỉnh BR-VT tiên tiến, hiện 
đại, hội nhập với thư viện trong nước, khu vực ASEAN và thế giới, xứng đáng 
là bộ mặt văn hóa - tri thức tiêu biểu của BR-VT. 

3.2.6. Thủ công mỹ nghệ 

- Hỗ trợ các làng nghề truyền thống phát triển sản xuất các sản phẩm 
trưng bày, quà tặng lưu niệm phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch. 

- Khuyến khích các nhà đầu tư thành lập các công ty chuyên sản xuất các 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ tạo ra nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng, chất 
lượng cao phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch. 

3.2.7. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm 

- Có chế độ, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho các họa sĩ, nhà điêu 
khắc, nhà thiết kế mỹ thuật cống hiến hết tài năng, sáng tạo tạo ra nhiều tác 
phẩm nghệ thuật có giá trị, chất lượng; thiết thực góp phần nâng cao trình độ, 
nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật thẩm mỹ cho người dân. 

- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sáng tạo, xây dựng các bộ sưu tập 
nghệ thuật (nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa...) về quê hương, văn hóa, con người 
Bà Rịa-Vũng Tàu để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn, nhằm quảng bá 
văn hóa và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tiêu dùng của người dân và du 
khách. 
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- Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ các nghệ sĩ được tham gia bồi 
dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp thu và ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, nắm vững kiến thức văn hóa; tổ chức các cuộc thi, 
triển lãm nghệ thuật, hội chợ có quy mô lớn, hiện đại tạo sân chơi lành mạnh 
cho các nghệ sĩ tham gia sáng tạo. 

3.2.8. Hoạt động thể dục thể thao 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện thể thao thường niên, có sự đầu 
tư, đổi mới về hình thức cũng như nội dung, gắn với quốc tế nhằm thu hút đông 
đảo du khách tham gia 

Định hướng, phát triển các môn thể thao, các loại hình dịch vụ giải trí cao 
cấp và các sự kiện thể thao gắn liền với du lịch biển (Festival biển Bà Rịa-Vũng 
Tàu; Liên hoan Văn hóa, Thểthao quốc tế hàng không và biển Việt Nam lần thứ 
I tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giải Bóng chuyền nữ bãi biển Quốc tế; Giải thuyền 
buồn quốc tế; Festival diều quốc tế….) 

3.2.9. Phát thanh - Truyền hình 

Thực hiện tốt lộ trình số hóa truyền hình mặt đất. Chú trọng đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất chương trình. Xây dựng 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trở thành đơn vị báo chí, truyền thông đa 
phương tiện, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển các ngành công 
nghiệp văn hóa của tỉnh. 

3.2.10. Điện ảnh 

- Khuyến khích xã hội hóa xây dựng rạp chiếu phim Điện Biên (thành phố 
Vũng Tàu) và rạp Bà Rịa (thành phố Bà Rịa) đi vào hoạt động đạt chất lượng 
cao, hiện đại đảm bảo đủ điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ 
chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân. 

- Duy trì tổ chức các buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại các 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Đăng cai tổ chức liên hoan phim lần thứ XXI/2019 tại tỉnh BR-VT tạo 
cơ hội giao lưu, phát triển điện ảnh tại tỉnh. 

3.2.11. hoạt động trò chơi điện tử 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh doanh 
dịch vụ trò chơi điện tử đúng quy định; kinh doanh các loại hình trò chơi điện tử 
lành mạnh, phù hợp thuần phong mỹ tục; có nguồn gốc xuất xứ, góp phần đáp 
ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho người dân, thiết thực xây dựng con 
người Việt Nam văn hóa. 

3.2.12. Kiến trúc 

Phát huy vai trò của Hội Kiến trúc sư tỉnh và các tổ chức, cá nhân hoạt 
động trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc bảo tồn kiến trúc các di tích lịch sử văn 
hóa (Bạch Dinh, Nhà Tròn, Cầu Tàu 914...); tham gia có hiệu quả trong thiết kế 
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kiến trúc các công trình, biểu tượng; tượng đài trên địa bàn tỉnh tạo điểm nhấn 
thu hút khách du lịch.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Căn cứ điều kiện và khả năng cân đối ngân sách hàng năm của tỉnh đầu tư 
xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ các ngành công nghiệp văn 
hóa; hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác quảng bá các sản phẩm, 
dịch vụ văn hóa của các tổ chức doanh nghiệp đầu tư kinh doanh các lĩnh vực 
ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh. 

Huy động nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm, dịch vụ của các ngành công 
nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

Tranh thủ nguồn lực của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm 
đầu tư cho các công trình, dự án ứng dụng, triển khai công nghệ vào sản xuất, 
kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa và Thể thao 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành 
công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở, Phòng VHTT 
các huyện, thị xã, thành phố cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tổ chức thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa: 
Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; quảng cáo; du 
lịch văn hóa của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các 
ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực 
hiện kế hoạch của tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Căn cứ nhiệm vụ và giải pháp có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất việc 
xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa đối với các ngành thuộc lĩnh vực 
quản lý (quảng cáo trên mạng, các trò chơi trên mạng,...) trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, đề 
xuất những cơ chế chính sách để khuyến khích hỗ trợ phát triển các ngành công 
nghiệp văn hóa của tỉnh. 
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Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo trên báo chí, phát 
thanh truyền hình. 

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành có liên 
quan triển khai các giải pháp về công tác đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp 
nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lực lượng lao 
động tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn 
hóa của tỉnh. 

4. Sở Tài chính 

Cân đối kinh phí hàng năm để đầu tư phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa theo quy định hiện hành; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các 
cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù khuyến khích 
hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định. 

5. Sở Kế hoạch và đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân 
sách địa phương hàng năm và trong từng giai đoạn để thực hiện Kế hoạch thực 
hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó đảm bảo các diện tích, loại đất để đầu tư, 
xây dựng thiết chế văn hóa, các cơ sở sản xuất sản phẩm văn hóa, dịch vụ văn 
hóa trên địa bàn. 

7. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành có liên quan 
xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ văn hóa, tri thức văn nghệ sĩ, các tập 
thể, cá nhân tham gia xã hội hóa các hoạt động văn hóa. 

8. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn trong công tác 
quy hoạch xây dựng và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa 
trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

9. Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

Tăng cường công tác tuyên truyền việc tổ chức thực hiện kế hoạch, góp 
phần động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
kế hoạch. Xây dựng kế hoạch thực hiện quảng cáo trên báo chí, phát thanh 
truyền hình. 

10. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 
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Tổ chức các cuộc thi, trại sáng tác, các cuộc trưng bày triển lãm, hội thảo, 
các đợt thực tế trong và ngoài tỉnh nhằm khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo 
nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp 
phần bảo tồn, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa của tỉnh. Khuyến khích 
xuất khẩu sản phẩm văn hóa, tăng nguồn thu, góp phần giới thiệu, quảng bá hình 
ảnh đất nước và con người Bà Rịa-Vũng Tàu đến các tỉnh trong Khu vực, trong 
nước và nước ngoài. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong 
việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; vận động nhân dân giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ môi trường du lịch 
xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn góp phần nâng cao hình ảnh về vùng đất, con 
người tỉnh BR-VT để thu hút các tổ chức cá nhân đâu tư phát triển các ngành 
công nghiệp văn hóa. 

12. Ủy  ban nhân dân các huyện, thị, thành phố 

Chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch phù hợp với 
tình hình thực tiễn của địa phương, hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể triển 
khai thực hiện trên địa bàn. 

Cân đối ngân sách hàng năm, đâu tư ngân sách để thực hiện các mục tiêu, 
chỉ tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo Kế hoạch. 

Đẩy mạnh công tác thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính đơn 
giản hóa, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng; khuyến khích các tổ 
chức, cá  nhân tại địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động 
của các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

13. Hội doanh nhân trẻ tỉnh 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 
trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Phát huy vai trò, trách nhiệm và 
tính sáng tạo, chủ động của các doanh nghiệp trong tham gia các hoạt động đầu 
tư, xây dựng, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm của tỉnh, 
nhất là đối với du lịch văn hóa, xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch 
thực sự độc đáo, hấp dẫn, là thế mạnh của tỉnh và có khả năng cạnh tranh vowus 
thị trường trong nước và quốc tế. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ, quy mô, tầm vóc doanh nghiệp nhất là kỹ 
năng quản trị, quản lý doanh nghiệp; xây dựng bộ phận chuyên trách và dành 
nguồn kinh phí nhất định để hỗ trợ triển khai công tác quảng bá, xúc tiến phát 
triển các ngành công nghiệp văn hóa một cách chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Hàng năm các đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 
theo nhiệm vụ được giao về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 20/12 để tổng 
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị, thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây 
dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh 
vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

 
        TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 


