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Số: 1138 /QĐ-BVHTTDL

H N i, ng y 01 th ng04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội
đối với hoạt động quảng cáo năm 2021
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ng y 17 th ng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của
B Văn hóa, Thể thao v Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ng y 08 th ng 9 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ph t triển c c ng nh công nghiệp văn hóa
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL ng y 27 th ng 9 năm 2018
của B trưởng B Văn hóa, Thể thao v Du lịch về việc ban h nh Kế hoạch của
ng nh Văn hóa, Thể thao v Du lịch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày
08 th ng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ph t triển c c
ng nh công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BVHTTDL ng y 18 th ng 3 năm 2019 của
B trưởng B Văn hóa, Thể thao v Du lịch về việc ban h nh Kế hoạch Truyền
thông nâng cao nhận thức xã h i, ph t triển công chúng đối với c c ng nh công
nghiệp văn hóa triển khai Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 9
năm 2018 của B trưởng B Văn hóa, Thể thao v Du lịch thực hiện Quyết định
số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BVHTTDL ngày 20 th ng 01 năm 2021
của B trưởng B Văn hóa, Thể thao v Du lịch ban h nh Kế hoạch công t c
năm 2021 của Cục Văn hóa cơ sở;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Truyền thông nâng cao
nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo năm 2021.
Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa,
Thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021.
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Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng
Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b o c o);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, VHCS (02), HH.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy
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KẾ HOẠCH
Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo năm 2021
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách quản lý
hoạt động quảng cáo, thực trạng quảng cáo hiện nay, chiến lược phát triển các
ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo;
- Tuyên truyền về chính sách, hệ thống pháp luật về quản lý hoạt động
quảng cáo; nâng cao nhận thức về phát triển ngành công nghiệp quảng cáo
Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Phản ánh những thành tựu nổi bật trong hoạt động quảng cáo trong cả nước;
thúc đẩy mặt tích cực, yếu tố thẩm mỹ, giá trị văn hóa trong hoạt động quảng cáo.
2. Yêu cầu
Chủ động phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương
với cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình; đẩy mạnh tuyên truyền
thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam- lĩnh vực
quảng cáo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của
từng cơ quan, đơn vị.
II. NHIỆM VỤ
1. Xây dựng phim phóng sự trên kênh truyền hình
a) Hình thức:
Phóng sự “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam lĩnh vực quảng cáo năm 2021”
b) Nội dung:
- Tuyên truyền về chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản
lý hoạt động quảng cáo, thực trạng thực hiện quảng cáo hiện nay, nhiệm vụ và
giải pháp xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo.
- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2021.
2. Tuyên truyền trên báo điện tử, báo in
a) Hình thức:
- Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền trên báo điện tử
+ Tin ảnh: 15 tin/tháng.
+ Phản ánh, phóng sự: 05 bài/tháng.
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+ Infographic: 01 bài/ tháng.
+ Phóng sự ảnh: 03 bài/tháng.
- Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền trên báo in
+ Tin ảnh: 15 tin/tháng.
+ Phản ánh, phóng sự: 10 bài/ tháng.
b) Nội dung:
- Cập nhật mới nhất về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng
cáo trong cả nước.
- Phản ánh bằng hình ảnh những mặt được và chưa được của hoạt động
quảng cáo hiện nay.
- Phóng sự ảnh quảng bá hình ảnh những thành tựu trong hoạt động
quảng cáo, thúc đẩy những yếu tố tích cực, giá trị của hoạt động quảng cáo đối
với kinh tế-xã hội.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 11/2021.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Cục Văn hóa cơ sở
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt
Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức các
hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch được phê duyệt.
- Đảm bảo kinh phí theo định mức được phê duyệt để thực hiện các nội
dung hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch.
- Cung cấp các nội dung về hoạt động quảng cáo trong cả nước hiện nay.
- Kiểm soát các nội dung trước khi đăng tải trên phương tiện thông tin.
2. Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam
Tổ chức sản xuất phim phóng sự “Chiến lược phát triển các ngành công
nghiệp văn hoá Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo năm 2021”; phát sóng trên Kênh
Truyền hình Nhân dân.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Xây dựng tin, bài, phản ánh, phóng sự đăng trên Báo điện tử Hanoitv.vn
theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng nội dung, hình ảnh, âm thanh.
4. Báo Kinh tế và Đô thị
Xây dựng tin, bài đăng trên ấn phẩm Pháp luật & Xã hội theo đúng thời
gian quy định, đảm bảo nội dung, chất lượng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp
Văn hóa, thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021
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2. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các cơ
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo chất
lượng và tiến độ.
3. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện
Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp
thời chỉ đạo thực hiện.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo
cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét./.

