BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

3824 /HD-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021
của Thủ tướng Chính phủ
Triển khai thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động
sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và
các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng
cao ở địa phương giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Quyết định số
558/QĐ-TTg);
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện các nội dung
chuyên môn của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg
như sau:
I. Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến
khích, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động sáng tạo tác phẩm
văn học nghệ thuật, báo chí
Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có
trách nhiệm tổ chức phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyễn khích hỗ trợ của
Đảng, Nhà nước, nội dung, định hướng sáng tạo văn học nghệ thuật cho các
Hội Văn học nghệ thuật ở Trung ương bao gồm: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội
Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam,
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Kiến trúc sư
Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội
Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và các Hội Văn học nghệ
thuật địa phương.
Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm tổ chức phổ biến, tuyên truyền
chính sách khuyến khích hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nội dung, định hướng
sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao trong hệ thống, bao gồm: Cơ quan
Trung ương Hội; Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương Hội
và các Hội Nhà báo địa phương.
Công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ
trợ của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động sáng tạo tác phẩm văn học nghệ
thuật, tác phẩm báo chí phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua
các cuộc thi, phát động sáng tác theo đề tài, chủ đề tại Khoản 1 Điều 1 Quyết
định số 558/QĐ-TTg.
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II. Quy định cụ thể đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật
1. Các hoạt động được hỗ trợ
1.1. Hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật (công
trình văn học nghệ thuật được hiểu là: công trình sáng tạo, nghiên cứu, sưu
tầm, lý luận phê bình, quảng bá văn học nghệ thuật) được hỗ trợ bao gồm:
a) Tổ chức các hội thảo, hội nghị nâng cao trình độ chính trị, nghiệp
vụ, tập huấn bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật;
b) Mua tư liệu, tài liệu cập nhật thông tin mới phục vụ hoạt động sáng
tạo văn học nghệ thuật, mua vật tư, thuê máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp
các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị;
c) Tổ chức trại sáng tác, thâm nhập thực tế nhằm sáng tạo tác phẩm,
công trình văn học nghệ thuật hoặc trao đổi, tọa đàm, tiếp nhận thông tin,
nâng cao nghiệp vụ;
d) Hoạt động của tác giả, nhóm tác giả thực hiện sáng tạo tác phẩm,
công trình văn học nghệ thuật; hoạt động của tác giả, nhóm tác giả công bố
tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật;
đ) Công tác tổ chức thẩm định đề cương, đánh giá, nghiệm thu tác
phẩm, công trình văn học nghệ thuật;
e) Hỗ trợ các hoạt động dịch, thuê dịch tài liệu nước ngoài là những tài
liệu quý, những khái niệm mới trên thế giới phục vụ cho việc nghiên cứu bảo
tồn giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại;
g) Công bố, quảng bá tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của các
Hội Văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương;
h) Tổ chức, hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chính sách
hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của Ủy
ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam;
i) Các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị nâng cao trình độ chính trị,
nghiệp vụ, tập huấn bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật;
k) Các công việc liên quan đến công tác tổ chức thực hiện hỗ trợ sáng
tạo văn học nghệ thuật.
1.2. Hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật chất lượng cao được hỗ trợ
bao gồm:
a) Hoạt động sáng tạo của:
- Các tác giả, nhóm tác giả đã có đóng góp về văn học nghệ thuật, có
nhiều vốn sống và tác giả, nhóm tác giả có khả năng sáng tạo, nghiên cứu, sưu
tầm tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ
thuật, phù hợp với các đề tài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định
số 558/QĐ-TTg, được Hội đồng xét duyệt thông qua.
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- Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có
chất lượng cao có nội dung phù hợp với các mảng đề tài quy định tại điểm a
khoản 1 Điều 1 Quyết định số 558/QĐ-TTg chưa được đầu tư, thuộc đối tượng
được Hội đồng xét duyệt thông qua.
b) Hoạt động được hỗ trợ hướng dẫn tại điểm d, đ và e điểm 1.1, khoản
1 mục I của Hướng dẫn này.
1.3. Chủ tịch các cấp Hội thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương, đánh
giá, thẩm định tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật để quyết định hỗ trợ.
2. Phương thức hỗ trợ
2.1. Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật ở Trung
ương thông qua các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Ủy
ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
2.2. Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật ở địa
phương thông qua các Hội Văn học nghệ thuật địa phương và Ủy ban toàn
quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
2.3. Hỗ trợ đối với các tác giả, nhóm tác giả
a) Hỗ trợ trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả là hội viên các Hội Văn
học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương sáng tạo tác phẩm, công trình
văn học nghệ thuật (bao gồm cả các hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình
chất lượng cao) theo Đề cương đăng ký đã được phê duyệt thuộc các đề tài
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 558/QĐ-TTg.
b) Hỗ trợ trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình
văn học nghệ thuật (thuộc các đề tài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1
Quyết định số 558/QĐ-TTg) có chất lượng cao chưa được đầu tư;
c) Đối với các Hội Văn học Nghệ thuật ở Trung ương và địa phương
có hoạt động hỗ trợ hướng dẫn tại khoản 1 mục II Công văn này được thực
hiện trực tiếp tại các Hội Văn học Nghệ thuật ở Trung ương và địa phương
hoặc thông qua hợp đồng giữa Hội Văn học Nghệ thuật ở Trung ương hoặc
địa phương với các nhà cung cấp công việc, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
III. Quy định cụ thể đối với lĩnh vực báo chí
1. Các hoạt động được hỗ trợ
1.1. Hoạt động của tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất
lượng cao phản ánh kịp thời các sự kiện lớn, quan trọng trong đời sống - xã
hội của các địa phương, vùng, miền, đất nước; tác giả, nhóm tác giả là hội
viên Hội Nhà báo Việt Nam thuộc các cơ quan báo chí Trung ương và địa
phương có tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đăng ký, phê duyệt đề cương
và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với mục tiêu hỗ
trợ các đề tài, mảng đề tài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số
558/QĐ-TTg đối với các hoạt động tại Hội Nhà báo địa phương.
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1.2. Đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí, dự các lớp tập huấn, hội thảo,
hội nghị để nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí, trong đó đặc biệt
chú trọng đến việc trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm báo hiện đại
và bồi dưỡng tài năng trẻ trong hoạt động nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm báo
chí chất lượng cao.
1.3. Xét duyệt, chọn lọc đề cương, thẩm định, nghiệm thu, đánh giá tác
phẩm; bình chọn, đề nghị khen thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc.
1.4. Nghiên cứu, sưu tầm tư liệu.
1.5. Công bố, quảng bá tác phẩm.
1.6. Các công việc liên quan đến công tác tổ chức thực hiện hỗ trợ tác
phẩm báo chí chất lượng cao.
1.7. Hỗ trợ các tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng tác phẩm báo chí chất
lượng cao của khu vực, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ hướng dẫn tại mục II
Công văn này.
2. Tiêu chí đánh giá tác phẩm báo chí chất lượng cao
2.1. Có nội dung phù hợp với quan điểm chỉ đạo, tuyên truyền, đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có tính phát
hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống thường ngày, đem lại hiệu
quả thiết thực cho xã hội hoặc một vùng miền, địa phương, phù hợp với Mục
tiêu hỗ trợ các đề tài, mảng đề tài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết
định số 558/QĐ-TTg.
2.2. Có hình thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn người đọc,
người nghe, người xem.
3. Chủ tịch các cấp Hội thành lập Hội đồng nghiệm thu đề cương, đánh
giá, thẩm định tác phẩm báo chí để quyết định hỗ trợ.
4. Phương thức hỗ trợ
4.1. Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở
Trung ương thông qua Hội Nhà báo Việt Nam.
4.2. Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa
phương thông qua các Hội Nhà báo địa phương.
4.3. Phương thức thực hiện hỗ trợ.
Căn cứ vào các hoạt động được hỗ trợ, Hội Nhà báo Việt Nam và các
Hội Nhà báo địa phương thực hiện:
a) Đối với hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, phổ biến,
công bố tác phẩm và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động sáng tạo
của tác giả, Hội Nhà báo các cấp (hoặc các Liên Chi hội và Chi hội Nhà báo
trực thuộc Trung ương Hội, có tư cách pháp nhân, được ký uỷ quyền) ký hợp
đồng trực tiếp với tác giả, nhóm tác giả thuộc đối tượng được hỗ trợ;
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b) Đối với các nội dung hỗ trợ khác: Hội Nhà báo các cấp trực tiếp
thực hiện hỗ trợ các hoạt động hoặc thông qua hợp đồng giữa Hội Nhà báo
các cấp (hoặc các Liên Chi hội và Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương
Hội, có tư cách pháp nhân, được ký uỷ quyền) với các nhà cung cấp công
việc, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Hàng năm, trên cơ sở xin ý kiến triển khai thực hiện Chương trình của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của
Đảng và nhà nước giao, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ
thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản hướng dẫn, giao chỉ tiêu,
nhiệm vụ thực hiện cho các đầu mối trực thuộc hoặc theo hệ thống thuộc lĩnh
vực văn học nghệ thuật và báo chí ở Trung ương và địa phương.
Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội
Nhà báo Việt Nam là các đơn vị được giao đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả
thực hiện Chương trình ở Trung ương và địa phương và các đơn vị trực tiếp
thực hiện Chương trình có trách nhiệm công khai kinh phí, kết quả hoạt động
hỗ trợ sáng tạo VHNT ở Trung ương và địa phương, đảm bảo việc thực hiện
Chương trình công khai, minh bạch, hiệu quả.
Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam,
được giao đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện toàn bộ Chương trình ở
Trung ương và địa phương (Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm gửi báo
cáo tổng hợp thuộc lĩnh vực được giao cho Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các
Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổng hợp) báo cáo Thủ tướng Chính phủ và
các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các nội dung mới đề nghị
phản ánh kịp thời để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban
Tuyên giáo Trung ương xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHTC, KC.
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