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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa  

và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
_____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật      

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến  

quy hoạch ngày 19 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của                     

Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập            

Quy hoạch ngành quốc gia; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa 

và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các nội dung 

chính sau đây: 

1. Tên, thời kỳ, phạm vi và đối tượng quy hoạch 

a) Tên quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

b) Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao 

được lập cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

c) Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải của     

Việt Nam bao gồm đất liền, các hải đảo, quần đảo, vùng biển thuộc chủ 

quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán cùa Việt Nam và các trung tâm văn 

hóa Việt Nam tại nước ngoài. 
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d) Đối tượng quy hoạch 

- Mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao cấp quốc gia được cụ thể hóa từ 

quy hoạch tổng thể quốc gia theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành, các 

vùng có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và bảo tồn đa dạng sinh học.  

- Mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao quốc gia là các cơ sở văn hoá, 

thể thao có vị trí, quy mô, vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng, tạo 

thành trung tâm “động lực” phát triển văn hoá, thể thao của vùng và liên vùng 

(bao gồm các cơ sở do các bộ ngành quản lý trực tiếp). 

- Mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia bao gồm: Bảo tàng; thư viện; điện 

ảnh; nghệ thuật biểu diễn; triển lãm văn hóa nghệ thuật; trung tâm văn hóa 

trong nước và trung tâm văn hoá Việt Nam tại nước ngoài; cơ sở nghiên cứu 

và đào tạo chuyên ngành văn hóa nghệ thuật; di sản thế giới và di tích quốc 

gia đặc biệt; làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; cơ sở số hóa dữ 

liệu văn hóa; trụ sở cơ quan về văn hóa. 

- Mạng lưới cơ sở thể dục thể thao quốc gia bao gồm: Trung tâm đào tạo, 

huấn luyện vận động viên thể thao; trung tâm hoạt động thể thao; cơ sở dịch vụ 

thể thao; cơ sở chữa trị chấn thương, phục hồi chức năng vận động viên; cơ sở 

nghiên cứu, đào tạo thể dục thể thao; trụ sở cơ quan về thể dục thể thao. 

2. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch 

a) Quan điểm lập quy hoạch 

- Quy hoạch bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển 

văn hóa và thể dục thể thao; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được 

thông qua tại Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 

tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 

2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.   

- Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục thể thao, mở 

rộng khả năng tiếp cận của các tầng lớp nhân dân đối với các loại hình dịch 

vụ văn hóa và thể dục thể thao. Tăng cường tính đồng bộ, liên thông, kết nối 

hiệu quả giữa các cơ sở văn hóa và thể dục thể thao; đảm bảo sự cân đối hài 

hòa, phù hợp với các vùng, miền; giữa phát triển văn hóa và thể dục thể thao 

cho mọi người dân với phát triển các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể thao 

thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp. 
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- Gắn kết hoạt động phát triển văn hóa và thể dục thể thao với các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh 

của đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; bảo vệ chủ quyền quốc 

gia; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.  

b) Mục tiêu lập quy hoạch 

- Tạo công cụ hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước để quản lý, điều hành 

các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch 

(hàng năm và dài hạn), dự án về phát triển văn hóa, thể thao; cơ sở lập quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 

ngành khác có liên quan; quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực 

phục vụ phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao. 

- Xác định cơ sở định hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể 

dục thể thao quốc gia đồng bộ, hiện đại, có một số công trình được đầu tư xây 

dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện văn hoá 

nghệ thuật và thể dục thể thao mang tầm khu vực và châu lục; thúc đẩy phát 

triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao có chất lượng cao phục 

vụ nhân dân; tăng cường quảng bá văn hoá, nâng cao vị thế Việt Nam trên 

trường quốc tế; đưa trình độ một số môn thể thao trọng điểm nâng cao ngang 

tầm Châu Á và thế giới; bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức 

thành công các sự kiện thể thao lớn của Châu Á và thế giới. 

c) Nguyên tắc lập quy hoạch 

- Tuân theo quy định của Luật quy hoạch, quy định khác của pháp luật 

có liên quan và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa       

Việt Nam là thành viên. 

- Cập nhật, rà soát, đối chiếu và điều chỉnh bảo đảm phù hợp với Quy 

hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và các quy hoạch 

ngành, lĩnh vực có liên quan; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Quy hoạch 

với Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi 

ích của người dân, trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất; bảo đảm nguyên tắc 

bình đẳng giới. 

- Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại đáp ứng được 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật ngành, phù hợp với yêu cầu phát triển và 

hội nhập quốc tế của đất nước; bảo đảm sự kết nối liên thông, dự báo, khả thi, 

tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước.  

3. Nội dung quy hoạch 

a) Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới 

cơ sở văn hóa, thể dục thể thao quốc gia  
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- Phân tích, đánh giá vị trí, vai trò của điều kiện tự nhiên đối với sự 

phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa, thể dục thể thao quốc gia; 

- Phân tích, đánh giá các nguồn lực phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa 

và thể dục thể thao quốc gia: Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; cơ sở vật 

chất, kỹ thuật và quỹ đất sử dụng; nguồn lực tài chính và cơ chế, chính sách 

đầu tư, hỗ trợ phát triển; ứng dụng công nghệ...; 

- Phân tích đánh giá thực trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng 

lưới cơ sở văn hóa, thể dục thể thao quốc gia; 

- Phân tích đánh giá tổng hợp thực trạng phát triển mạng lưới cơ sở văn 

hóa và thể thao thời kỳ 2010-2020, kết quả và những ưu điểm, hạn chế và 

nguyên nhân. 

b) Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển mạng 

lưới cơ sở văn hóa và thể thao quốc gia 

- Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia 

trong phạm vi cả nước: Bảo tàng; thư viện; điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; triển 

lãm văn hóa nghệ thuật; trung tâm văn hóa trong nước và trung tâm văn hoá Việt 

Nam tại nước ngoài; cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành văn hóa nghệ 

thuật; di sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt; làng Văn hóa - Du lịch các dân 

tộc Việt Nam; cơ sở số hóa dữ liệu văn hóa; trụ sở cơ quan về văn hóa...; 

- Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của mạng lưới cơ sở thể dục thể thao 

quốc gia trong phạm vi cả nước: Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động 

viên thể thao; trung tâm hoạt động thể thao; cơ sở dịch vụ thể thao; cơ sở 

chữa trị chấn thương, phục hồi chức năng vận động viên; cơ sở nghiên cứu, 

đào tạo thể dục thể thao; trụ sở cơ quan về thể dục thể thao; 

- Đánh giá về liên kết vùng, liên kết giữa các tỉnh trong phát triển mạng 

lưới cơ sở văn hóa, thể dục thể thao; 

- Đánh giá sự liên kết giữa mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao với các 

kết cấu hạ tầng khác trong phạm vi vùng lãnh thổ. 

c) Phân tích rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đối với mạng lưới cơ sở 

văn hóa và thể thao 

d) Phân tích dự báo xu thế phát triển, và các kịch bản phát triển ảnh 

hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng cơ sở văn hóa và thể dục thể thao quốc gia 

trong thời kỳ quy hoạch  

đ) Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với việc phát 

triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao về quy mô và địa bàn phân bố, cơ 

hội và thách thức 
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- Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với việc phát triển 

mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao về quy mô và địa bàn phân bố; 

- Phân tích, đánh giá cơ hội, thách thức phát triển của mạng lưới cơ sở 

văn hóa và thể thao quốc gia. 

e) Xác định các quan điểm, mục tiêu quy hoạch phát triển mạng lưới cơ 

sở văn hóa và thể dục thể thao quốc gia trong thời kỳ quy hoạch 

g) Xác định phương án, định hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa 

và thể thao trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ 

- Định hướng phát triển cấu trúc mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao 

quốc gia; xác định số lượng, quy mô phát triển của các cơ sở trong mạng lưới; 

xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành gắn 

với phân cấp, phân loại cơ sở; 

- Định hướng phân bố không gian các cơ sở văn hóa và thể thao theo 

vùng, đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Định hướng đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu 

phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. 

h) Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới cơ sở văn 

hóa và thể dục thể thao và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia có 

liên quan đến việc phát triển hệ thống cơ sở văn hóa và thể dục thể thao 

- Nguyên tắc và phương pháp tính toán xác định nhu cầu sử dụng đất  

cho việc quy hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa, thể dục 

thể thao; 

- Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa 

và thể dục thể thao trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;       

yêu cầu phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng tài nguyên đất quốc gia; 

yêu cầu tính toán đưa vào sử dụng đất đảm bảo tính hiệu quả, chống lãng phí 

tài nguyên, phù hợp với đặc điểm tính chất hoạt động của các loại hình, cơ sở 

văn hóa và thể dục thể thao; 

- Định hướng hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu và bảo tồn sinh thái, cảnh quan, các di tích đã xếp hạng quốc gia và di sản 

thế giới có liên quan đến việc phát triển hệ thống cơ sở văn hóa và thể dục  

thể thao. 

i) Xác định danh mục các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu 

tư  của ngành văn hóa và thể dục thể thao và thứ tự ưu tiên thực hiện 

- Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở văn 

hóa, thể dục thể thao quốc gia trong thời kỳ quy hoạch; 
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- Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án 

quan trọng của ngành trong thời kỳ quy hoạch; dự kiến tổng mức đầu tư,      

đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư; 

- Đề xuất các danh mục các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên 

đầu tư và thứ tự ưu tiên. 

k) Xác định các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch, gồm:      

Giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải 

pháp về môi trường, khoa học và công nghệ; giải pháp về liên kết, hợp tác 

phát triển; giải pháp về giáo dục, tuyên truyền; giải pháp về hợp tác quốc tế; 

giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư; giải pháp về mô hình quản lý, 

phương thức hoạt động; giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện 

quy hoạch. 

l) Các nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở 

văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển mạng lưới 

cơ sở văn hóa và thể thao các Vùng kinh tế trọng điểm; 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển mạng lưới 

cơ sở văn hóa ngoài công lập; 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển mạng lưới 

cơ sở văn hóa khu vực biển đảo;  

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển mạng lưới 

cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập; 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển mạng lưới 

sân golf; 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển cơ sở vật 

chất, kỹ thuật phát triển Bóng đá và một số bộ môn thể thao dưới nước; 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển cơ sở thể 

thao đối với các môn thể thao mạo hiểm và một số môn thể thao quân sự; 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa; 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng phát triển nguồn lực 

ngành văn hóa và thể dục thể thao. 

m) Đánh giá môi trường chiến lược: Báo cáo đánh giá môi trường chiến 

lược đối với Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao là nhiệm vụ 

quan trọng cần thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu và được tích hợp trong Báo cáo Quy hoạch. 
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4. Phương pháp lập quy hoạch 

- Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống, tổng 

hợp, đa chiều, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, ứng dụng 

công nghệ hiện đại và có độ tin cậy cao.  

- Các phương pháp chính được sử dụng trong lập quy hoạch: điều tra, 

khảo sát, thu thập, phân loại, thống kê, xử lý thông tin; dự báo; tích hợp quy 

hoạch; thông tin địa lý, bản đồ (GIS); phân tích hệ thống, so sánh, tổng hợp; 

tham vấn chuyên gia; hội nghị, hội thảo, tọa đàm; một số phương pháp khác 

phù hợp với quy trình kỹ thuật của ngành văn hóa và thể dục thể thao. 

- Yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp 

lập quy hoạch: đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn áp dụng; 

xuất phát từ nhu cầu phát triển, yêu cầu quản lý nhà nước đối với quốc gia, 

các vùng và các địa phương; ứng dụng công nghệ hiện đại; nghiêm túc, chặt 

chẽ, khách quan đảm bảo độ tin cậy; tiếp cận từ thực địa, nghiên cứu tại bàn; 

có sự hỗ trợ, liên kết với nhau để có được cơ sở dữ liệu đầy đủ, toàn diện và 

tin cậy. 

5. Yêu cầu về sản phẩm quy hoạch 

a) Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Báo cáo tóm tắt Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Hệ thống bản đồ, sơ đồ và cơ sở dữ liệu về Quy hoạch mạng lưới cơ 

sở văn hóa và thể thao. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, 

cá nhân về quy hoạch, bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quang ngang bộ và địa 

phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về quy hoạch. 

- Báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định quy hoạch; bản sao ý kiến 

của chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; 

báo cáo phản biện của tư vấn phản biện độc lập (nếu có). 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định. 

b) Tiêu chuẩn và quy cách hồ sơ 

- Phần hồ sơ văn bản: Báo cáo thuyết minh tổng hợp; báo cáo tóm tắt 

quy hoạch; dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; các báo 

cáo thuyết minh chuyên đề được đóng thành quyển, in trên khổ giấy A4. 
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- Các bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch được in màu; danh mục và  

tỷ lệ bản đồ quy hoạch thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. 

- Cơ sở dữ liệu của quy hoạch được thực hiện theo quy định về xây 

dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. 

6. Chi phí lập quy hoạch 

a) Chi phí lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao được sử 

dụng từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về quy hoạch và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. 

b) Căn cứ Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và    

Du lịch tổ chức lập dự toán, thẩm định và quyết định cụ thể chi phí lập quy 

hoạch theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và 

các quy định của pháp luật có liên quan. 

7. Thời hạn lập quy hoạch: Không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ 

lập quy hoạch được phê duyệt. 

8. Tổ chức thực hiện 

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ. 

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan lập quy hoạch: Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định. 

- Tổ chức tư vấn lập quy hoạch: Lựa chọn theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Trách nhiệm trong việc tổ chức lập Quy hoạch 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch 

mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến      

năm 2045, có trách nhiệm đảm bảo việc triển khai thực hiện các bước theo 

đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan. 

Trong quá trình lập quy hoạch, tùy theo yêu cầu cần nghiên cứu chuyên sâu, 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định và chịu trách nhiệm 

về việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để phục vụ cho công tác lập quy hoạch 

đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

2. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trong quá trình lập quy hoạch theo quy định của pháp luật và phân công của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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