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Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 
Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 33-
NQ/TW) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết 
luận như sau: 

1. Năm năm qua, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã 
nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết và đã đạt kết quả bước đầu. Nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối 
với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam có chuyển 
biến tích cực. Trong kế hoạch, chiến lược phát triển của Trung ương, địa phương 
đều đặt nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện ở vị trí 
trung tâm. Phát triển văn hoá ngày càng gắn bó hơn với xây dựng con người 
Việt Nam, từng bước trở thành một trong những nguồn lực quan trọng của sự 
nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Vai trò của văn học, 
nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người được coi 
trọng phát huy hơn. Tầm vóc, thể lực con người Việt Nam có bước cải thiện. 
Chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá từng bước được nâng cao; xây dựng 
môi trường văn hoá đã được chú trọng, nhiều giá trị văn hoá truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc và của từng vùng, miền được kế thừa. Nhiều di sản văn hoá 
được bảo tồn, phát huy. Đời sống văn hoá của nhân dân không ngừng được cải 
thiện. Một số chính sách, pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng và 
phát triển văn hoá, con người được ban hành. Hệ thống thiết chế văn hoá được 
đầu tư và từng bước chuyển đổi cơ chế, đổi mới về phương thức hoạt động. Thị 
trường văn hoá bước đầu được hình thành. Hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu 
tinh hoa văn hoá nhân loại ngày càng chủ động hơn. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW vẫn 
còn nhiều hạn chế, yếu kém. Việc xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn 
mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 
quốc tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng 
lo ngại. Môi trường văn hoá có những mặt chưa thực sự lành mạnh. Việc bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá đạt hiệu quả chưa cao. Tiếng nói, chữ viết, 
phong tục, tập quán, văn hoá đặc trưng của một số dân tộc thiểu số có nguy cơ 
mai một dần. Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư 
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tưởng và nghệ thuật. Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa thực 
hiện tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng hành với thực tiễn sáng tác. 
Một số chủ trương, quan điểm nêu trong Nghị quyết chậm được thể chế; chưa có 
những chiến lược, giải pháp đồng bộ để phát triển và nâng cao năng lực hội nhập 
quốc tế về văn hoá. Chưa giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn và phát 
triển trong quản lý văn hoá. Hệ thống thiết chế văn hoá chậm chuyển đổi sang 
phương thức tự chủ, xã hội hoá. Việc chỉ đạo phát triển công nghiệp văn hoá còn 
chậm. Các đặc trưng cơ bản của nền văn hoá là "dân tộc, nhân văn, dân chủ và 
khoa học" cùng quan điểm xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp 
chưa được quán triệt thường xuyên; có dấu hiệu bị buông lỏng trong cả ba môi 
trường: Gia đình, nhà trường và xã hội. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ 
yếu. Một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và một bộ phận 
nhân dân nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của việc 
xây dựng và phát triển văn hoá, con người đối với phát triển bền vững đất nước. 
Vị trí, vai trò của văn hoá chưa thực sự được đặt ngang hàng với kinh tế, chính 
trị, xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chưa thực sự đổi mới, nhất là 
trong việc xây dựng, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá. Việc 
thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa 
phương còn hình thức, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá có mặt còn bất cập, chưa theo kịp yêu 
cầu của thực tiễn. Chưa phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp, sự gắn kết chặt 
chẽ, đồng bộ của các chủ thể văn hoá, khích lệ, động viên tính tích cực xã hội 
của nhân dân, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong tổ chức thực hiện Nghị 
quyết. Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để hình thành cơ sở lý luận, đúc 
kết hệ giá trị văn hoá, con người Việt Nam còn chậm, lúng túng, bị động. 

2. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu 
cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các 
cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan 
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, quan 
tâm những nội dung sau: 

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
về vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác 
định rõ xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, 
thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền 
tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự 
phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chú trọng tính đặc thù của văn hoá, vừa 
bảo đảm để văn hoá, văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng chính trị, 
tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do sáng tạo của cá nhân trên cơ sở phát huy 
tính tự giác cao với mục đích đúng đắn. Khắc phục tình trạng buông lỏng sự 
lãnh đạo hoặc mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo. Định kỳ kiểm tra, giám sát 
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việc thể chế hoá chủ trương của Đảng đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn 
hoá. 

2.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và 
phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước. Đẩy nhanh việc cụ thể hoá chủ trương, quan điểm của Đảng thành chương 
trình, đề án cụ thể, sát thực tiễn. Rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật, quản 
lý hiện hành có liên quan; sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp. 
Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý đối với sự nghiệp phát triển 
văn hoá, xác định rõ những chiến lược và giải pháp lãnh đạo, quản lý phù hợp 
với từng đối tượng, lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Tăng cường các nguồn lực cho 
phát triển văn hoá, tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên đầu tư một số cơ 
sở đào tạo trọng điểm, chất lượng cao và một số ngành công nghiệp văn hoá chủ 
đạo, có khả năng dẫn dắt các hoạt động văn hoá. Coi trọng hơn nữa công tác quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm 
công tác văn hoá, nghệ thuật. 

2.3. Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Khẩn 
trương hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt 
Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Hướng các hoạt 
động văn hoá, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người Việt Nam có thế 
giới quan khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản "yêu 
nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo". Tăng cường 
giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng 
xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Xây dựng 
lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn 
đáp nghĩa", "tương thân tương ái". Khẳng định, tôn vinh, nhân rộng các giá trị 
tốt đẹp, nhân văn. Chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn 
giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất 
an ninh trật tự. Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hoá độc hại, các hành vi tiêu 
cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, 
trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển 
văn hoá, con người Việt Nam. 

2.4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hoá lành mạnh, gắn 
với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh". Có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà 
trường và xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hoá tốt đẹp của 
gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, cùng với nhà 
trường giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử 
xã hội văn minh. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ, ứng xử đúng đắn 
với môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện tốt quy chế 
dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hoá tiến bộ, văn minh. Huy động nguồn 
lực của mọi tầng lớp xã hội đầu tư và tổ chức đời sống văn hoá, góp phần thu 
hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, miền, các tầng lớp trong xã 
hội. 

2.5. Tăng cường xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế. Tiếp tục chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ 
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nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng xây dựng văn hoá từ trong Đảng, trong 
bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh"; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán 
bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức trong hệ 
thống chính trị, đội ngũ những người làm công tác giáo dục, văn nghệ sĩ và cán 
bộ lãnh đạo, quản lý văn hoá, lãnh đạo doanh nghiệp và những người có tầm ảnh 
hưởng quan trọng trong cộng đồng và xã hội. Chủ động phát hiện, đấu tranh, 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
trong hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng yếu tố văn hoá và con người trong 
phát triển kinh tế. Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hoá doanh nghiệp, 
tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp 
luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội. 

2.6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá. Xử lý 
hài hoà giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc với các hoạt 
động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, góp phần quảng bá 
hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Chú trọng thực hiện các chương trình 
phục hồi, bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; 
giữ gìn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số, các giá trị văn hoá trong 
tôn giáo, tín ngưỡng. Tạo điều kiện, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của đội 
ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Đổi mới 
phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, nâng cao tính chuyên 
nghiệp; đồng thời phát triển sâu rộng văn học, nghệ thuật quần chúng. Đầu tư 
nhiều hơn cho hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, từng 
bước hoàn thiện hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam. Tập trung thực 
hiện quy hoạch và quản lý báo chí toàn quốc. Phát huy vai trò của báo chí, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên 
môi trường mạng Internet. 

2.7. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hoá đi 
đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hoá. Tạo nhận thức sâu sắc của toàn 
xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hoá. Phát huy mặt tích 
cực của cơ chế thị trường; tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư để 
phát triển công nghiệp văn hoá. Có giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có hiệu 
quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam. Rà soát, 
sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính 
sách khuyến khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, 
công nghệ tiên tiến, tạo thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hoá và 
các ngành công nghiệp văn hoá. Nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. 

2.8. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân 
loại và truyền bá văn hoá Việt Nam ra thế giới. Mở rộng giao lưu, hợp tác văn 
hoá với các nước; đa dạng hoá các hình thức văn hoá đối ngoại, đưa các quan hệ 
quốc tế về văn hoá đi vào chiều sâu. Tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam 
ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế đầu tư trí tuệ, nguồn lực, tham gia phát triển 
văn hoá, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tăng cường các 
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chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước 
ngoài ở Việt Nam. Chọn lọc, tiếp thu kinh nghiệm tốt, phù hợp của các nước 
trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, khắc phục những ảnh hưởng tiêu 
cực, mặt trái của toàn cầu hoá về văn hoá. 

3. Tổ chức thực hiện 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ 

đạo tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận 
này. 

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hoá nội dung của Nghị quyết 
số 33-NQ/TW; rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện pháp luật về việc xây 
dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; tăng cường hoạt động giám sát 
việc thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng, phát triển văn hoá, con người 
Việt Nam. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 
33-NQ/TW và Kết luận này. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý về 
hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. 
Đầu tư nguồn lực thoả đáng cho sự nghiệp xây dựng văn hoá, giáo dục và con 
người trong thời kỳ mới. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác trong lĩnh vực 
văn hoá, văn học, nghệ thuật có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn 
phù hợp. 

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt 
trận tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, giám sát 
các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và việc thực 
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam. Tăng cường phối hợp giữa 
nhà trường, gia đình và xã hội; giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá", các phong trào thi đua yêu nước. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, 
địa phương, đơn vị đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tạo chuyển 
biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển 
văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 
theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư. 

 Nơi nhận: 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, 
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, 
- Các đồng chí Uỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương, 
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 
  

  

Đã ký và đóng dấu 
  

Trần Quốc Vượng 
 


