
Phụ lục II 

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG, BIỂU MẪU SỐ LIỆU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC  

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Thông tư số:          /2022/TT-BVHTTDL ngày      tháng     năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_____________________ 

 

Stt Tên Báo cáo 

Đề 

cương 

báo cáo 

Biểu 

mẫu  

số liệu 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Cơ quan thực hiện 

báo cáo 

Cơ quan nhận  

báo cáo 

Đề cương 

báo cáo số 

01 

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”1 
x x 

Trước ngày 

30/11 

Thành viên Ban Chỉ 

đạo, Trưởng Ban Chỉ 

đạo Phong trào các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

(Cục Văn hóa cơ sở) 

Đề cương 

báo cáo số 

02 

Báo cáo về công tác gia đình2 x  
Trước ngày 

15/12 

Các Bộ, ngành liên 

quan 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

 (Vụ Gia đình) 

Đề cương 

báo cáo số 

03 

Báo cáo về hoạt động của tổ chức đại diện tập 

thể quyền tác giả, quyền liên quan năm3 x  

 

Trước ngày 

15/12 

Các tổ chức đại diện tâp 

thể quyền tác giả, 

quyền liên quan 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

(Cục Bản quyền tác giả) 

                                                 
1 Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
2 Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình. 
3 Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SỐ 01 
 (Áp dụng đối với Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  
    

 

 Số:... /BC-.......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..., ngày… tháng… năm… 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm… 
____________________________ 

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở) 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Đặc điểm tình hình 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào 

a) Hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh/thành 

b) Công tác tuyên truyền 

c) Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO NĂM… 

1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

2. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư 

văn hóa, tiêu biểu. 

3. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. 

4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. 

5. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực 

hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO NĂM… 

1. Phương hướng  

2. Nhiệm vụ 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- .... 

- Lưu: VT. 

 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 001-TDĐKXDĐSVH 

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ PHONG TRÀO  

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 

(Kèm theo Đề cương báo cáo số 01) 

Stt Nội dung Năm… 

1 . Công tác tập huấn  

 - Cấp tỉnh:  

+ Số lớp  

+ Số học viên  

- Cấp huyện:  

+ Số lớp  

+ Số học viên  

2 . Công tác tuyên truyền  

 - Cấp tỉnh:  

+ Số cuộc tuyên truyền  

+ Số người tham dự  

- Cấp huyện:  

+ Số cuộc tuyên truyền  

+ Số người tham dự  

- Cấp xã:  

+ Số cuộc tuyên truyền  

+ Số người tham dự  

3 . Khen thưởng (tập thể)  

 - Cấp tỉnh  

- Cấp huyện  

- Cấp xã  

4 . Kinh phí cấp cho Ban Chỉ đạo  

 - Cấp tỉnh  

- Cấp huyện  

- Cấp xã  

5 . Phong trào Thể dục thể thao  

 - Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên  

- Tỷ lệ trên tổng số dân (%)  

6 . Tổng số "người tốt, việc tốt" được bình xét  
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SỐ 02 
 (Áp dụng đối với các Bộ, ngành liên quan) 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  
    

 

 Số:... /BC-.......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..., ngày… tháng… năm… 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác gia đình năm… 

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM…4 

1. Công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc hoàn thiện thể chế, 

chính sách liên quan đến lĩnh vực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Việc thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình được quy 

định tại Luật PCBLGĐ. 

3. Chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện các chương 

trình, đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực gia đình theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao (Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, Quyết định số 2074/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-

CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030), 

Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế 

phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia 

đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình đến năm 2030, Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình 

hình mới đến năm 2030…) 

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, kỷ 

niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống 

bạo lực gia đình (Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của 

Thư tưởng Chính phủ về Phê duyệt đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày 

quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm). 

 5. Công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện công tác gia đình theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

6.  Nguồn lực thực hiện công tác gia đình 

 6.1. Tổ chức bộ máy, nhân lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình 

 6.2. Tình hình bố trí kinh phí cho công tác gia đình 

                                                 
4 Năm báo cáo 
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 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Kết quả đạt được 

 2. Khó khăn, hạn chế, khó khăn 

 3. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn và giải pháp khắc phục.  

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM… 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

-... 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SỐ 03 
 (Áp dụng đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan) 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  
    

 

 Số:... /BC-.......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..., ngày… tháng… năm… 

 

BÁO CÁO 

Về hoạt động năm …..… của....5.......... 

_____________________ 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) 

 

1. Thông tin chung 

- Tên tổ chức đại diện quyền tác giả, quyền liên quan6: 

- Thành lập năm… theo văn bản cho phép thành lập của cơ quan/ tổ chức ….. 

- Lĩnh vực đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan: ……….. 

- Số lượng hội viên (là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền 

liên quan) đã ký hợp đồng ủy thác quyền tác giả, quyền liên quan từ khi thành lập 

đến nay:….. 

- Số lượng tác phẩm/cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát 

sóng đã được tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả/chủ sở hữu quyền liên quan ủy 

thác quản lý theo hợp đồng từ khi thành lập đến nay: ………… 

2. Kết quả hoạt động năm… 

 

STT Nội dung Số liệu 

1 Tổng số tiền bản quyền thu được từ cho phép khai thác quyền 
tác giả, quyền liên quan7 được ủy quyền trong năm … 

 

1.1 Số tiền bản quyền thu được từ cho phép khai thác quyền tác 

giả, quyền liên quan của tổ chức, cá nhân Việt Nam trong năm 
… 

 

                                                 
5 Tên của Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. 
6 Tính đến tháng 8/2022 có 06 tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam, bao gồm: (1) 

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; (2) Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam; (3) Hiệp hội 

Công nghiệp ghi âm Việt Nam; (4) Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam; (5) Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn 

âm nhạc Việt Nam; (6) Hội Bảo vệ quyền đối với tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam. Tổ chức đại diện 

tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan (Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành) và về hội (Nghị định, Thông tư quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội). 
7 Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (khoản 2 Điều 4 Luật 

Sở hữu trí tuệ). Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối 

với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tính hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa 

(khoản 3  Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ). 
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1.2 Số tiền bản quyền thu được từ cho phép khai thác quyền tác 

giả, quyền liên quan của tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng 

tại Việt Nam theo thỏa thuận đại diện có đi có lại với các tổ 

chức tương ứng của tổ chức quốc tế và quốc gia trong việc bảo 

vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong năm … 

 

2 Tổng số tiền đã phân phối về cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác 
giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy thác quyền trong năm …. 

 

2.1 Số tiền đã phân phối về cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, 

chủ sở hữu quyền liên quan Việt Nam đã ủy thác quyền trong 
năm … 

 

2.2 Số tiền đã phân phối về cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, 

chủ sở hữu quyền liên quan nước ngoài có tác phẩm/ cuộc biểu 

diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng sử dụng tại 

Việt Nam theo thỏa thuận đại diện có đi có lại với các tổ chức 

tương ứng của tổ chức quốc tế và quốc gia trong việc bảo vệ 

quyền tác giả, quyền liên quan trong năm … 

 

3 Số lượng hội viên ký hợp đồng ủy thác quyền tác giả, quyền 
liên quan trong năm …. 

 

4 Số lượng tác phẩm/ cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ 

chương trình phát sóng đã được tác giả/ chủ sở hữu quyền tác 

giả/ chủ sở hữu quyền liên quan ủy thác quản lý theo hợp đồng 
trong năm …. 

 

- Các nội dung về hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan: 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động; cơ chế quản lý tài chính: thay đổi 

nhân sự lãnh đạo; tham gia các tổ chức quốc tế; các hoạt động đối ngoại khác;  

biểu giá, phương thức thanh toán tiền bản quyền; chương trình kế hoạch dài hạn  

và hàng năm; tình hình hoạt động, ký hợp đồng ủy quyền, hợp đồng cấp phép sử 

dụng: hoạt động thu, mức thu, phương thức phân phối, cách thức thực hiện việc 

phân chia tiền bản quyền; các hoạt động liên quan khác…. 

3. Khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, 

quyền liên quan; nguyên nhân và giải pháp 

4. Phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo 

5. Đề xuất, kiến nghị 

                                  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

-... 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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