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Lời nói đầu
Khung thống kê Văn hóa UNESCO 2009 (FCS) là kết quả của sự hợp tác giữa Viện thống kê
UNESCO và Bộ phận văn hóa UNESCO. Trên cơ sở Khung thống kê Văn hóa 1986, phiên
bản mới về phương pháp thống kê văn hóa UNESCO này có xem xét đến những khái niệm
mới đã xuất hiện từ năm 1986 trong lĩnh vực văn hóa, bao gồm những khái niệm liên quan
đến các công nghệ mới – những công nghệ đã biến đổi văn hóa và các cách thức tiếp cận
văn hóa một cách mạnh mẽ – di sản phi vật thể, và các hoạt động và chính sách văn hóa.
Văn hóa đóng một vai trò then chốt trong tất cả các xã hội trên thế giới, ảnh hưởng đến các
khía cạnh khác nhau của đời sống con người, từ các hoạt động giải trí cho tới các hoạt động
nghề nghiệp. Vai trò của văn hóa trong phát triển đã nổi lên như một vấn đề chính sách quan
trọng. Tuy nhiên, bảo tồn và tôn vinh đặc trưng của mỗi nền văn hóa riêng biệt là một thách
thức mà tất cả các nước trên thế giới phải vượt qua.
Để hình thành các chính sách dựa trên các kết quả nghiên cứu và thực tế đã được kiểm
chứng, và để đo lường đánh giá tác động của các chính sách này thì rất cần các thông tin tin
cậy. Với phương châm này, UNESCO đã nhận thấy cần phải cập nhật Khung thống kê văn
hóa 1986 vốn dựa trên quan điểm văn hóa chính thống và tĩnh, không phản ánh phương
pháp tiếp cận toàn diện hiện thời và các ưu tiên đối với các quốc gia đang phát triển. Hơn
nữa, khung thống kê mới cung cấp một nền tảng khái niệm và phương pháp luận cho phép
hình thành và phổ biến số liệu thống kê văn hóa mang tính so sánh quốc tế.
Phiên bản sửa đổi này là kết quả của sự tham vấn toàn diện trong vòng 4 năm. Một số
lượng lớn các chuyên gia, học giả, nhà thống kê, Quốc gia Thành viên UNESCO và tổ chức
quốc tế đã góp phần vào sự hình thành của khung văn hóa. Thông tin đầu vào đa dạng và
phong phú từ các cá nhân tham gia là vô giá hình thành nên phương pháp luận này, tạo
ra những hướng tiếp cận mới mẻ và đa dạng về văn hóa và thống kê văn hóa. FCS 2009
được hình thành như là một phương pháp luận để áp dụng ở cấp quốc gia và quốc tế. Mục
tiêu chính của khung thống kê là tạo điều kiện thực hiện so sánh quốc tế thông qua sự hiểu
biết chung về văn hóa và việc sử dụng các khái niệm cũng như hệ thống phân loại kinh tế
xã hội chuẩn.
Thông qua dự án này, UNESCO hy vọng khuyến khích đầu tư vào thống kê văn hóa. Dữ
liệu và số liệu thống kê là nhu cầu cấp bách của các nước thành viên, tổ chức quốc tế và
tổ chức phi chính phủ để đánh giá tốt hơn tác động và sự phù hợp của các chương trình và
chính sách văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng Khung thống kê văn hóa 2009 sẽ góp phần
hoàn thiện việc đo lường tác động kinh tế xã hội của văn hóa.

Hendrik van der Pol

Françoise Rivière

Giám đốc, Viện thống kê văn hóa UNESCO

Phó Tổng Giám đốc phụ trách văn hóa UNESCO
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Lời cảm ơn
Khung thống kê văn hóa UNESCO 2009 do José Pessoa và Lydia Deloumeaux thuộc Viện
thống kê UNESCO (UIS) soạn thảo dưới sự hướng dẫn tổng thể của Simon Ellis. Khung
thống kê dựa trên bản báo cáo ban đầu lập cho UIS bởi nhóm tư vấn gồm Richard Naylor
và Paul Owens (Công ty Tư vấn BOP), Andy Pratt (Học viện Kinh tế London) and Calvin
Taylor (Đại học Leeds).
Khung thống kê văn hóa FCS là kết quả của quá trình tham vấn toàn cầu các học giả, các
nhà thống kê và các chuyên gia trong lĩnh vực thống kê văn hóa và chính sách, bao gồm đại
diện các Bộ văn hóa, Cục Thống kê Quốc gia và các tổ chức đối tác quốc tế. UIS xin gửi lời
cảm ơn đến tất cả mọi người đã góp phần vào sự hình thành khung thống kê này và xin ghi
bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng nghiệp thuộc Bộ phận Văn hóa UNESCO.
Viện thống kê UNESCO muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thành viên của nhóm đặc
trách FCS vì những hướng dẫn và tư vấn chuyên môn của họ: Alfonso Castellanos-Ribot
(Giám đốc), Guiomar Alonso Cano, Marta Beck-Domzalska, Helen Beilby-Orrin, Vladimir
Bina, Ibtissam El Jouni, Maté Kovacs, Vijay Madan, Glenn Masokoane, Liliana Ortiz-Ospino,
J.P. Singh và David Throsby.
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Tóm tắt cốt yếu
Mục đích Khung thống kê văn hóa UNESCO 2009 (FCS)
Khung thống kê thông kê văn hóa (FCS) là một công cụ để tổ chức sắp xếp số liệu thống kê
ở cả cấp quốc gia và quốc tế. Nó dựa trên một nền tảng khái niệm và sự hiểu biết văn hóa
chung, cho phép đo lường một phạm vi rộng lớn các biểu đạt văn hóa không phân biệt thể
chế kinh tế và xã hội tạo ra chúng. Thông qua các định nghĩa chuẩn, nó cho phép tạo ra dữ
liệu so sánh mang tính quốc tế.
Khung thống kê văn hóa là kết quả của quá trình tư vấn rộng rãi toàn cầu. Nó hình thành
trên cơ sở khung thống kê văn hóa FCS 1986 khởi đầu bằng các cuộc thảo luận sáng tạo/
văn hóa, xem xét ảnh hưởng của toàn cầu hóa tới việc sản sinh và truyền bá các sản phẩm
văn hóa cũng như phản ánh tập quán văn hiện thời và các vấn đề sở hữu trí tuệ.
Đo lường phương diện kinh tế của văn hóa được phát triển đầy đủ hơn trong FCS bởi luôn
có sẵn dữ liệu kinh tế và các hệ thống phân loại quốc tế. Tuy nhiên, điều quan trọng không
kém là phương diện xã hội của văn hóa, bao gồm tham gia văn hóa và di sản văn hóa phi
vật thể. Cho dù các yếu tố ban đầu cho việc đánh giá đã được đề xuất, vẫn cần phải tiến
hành thêm các công việc khác.
FCS là một công cụ phân loại, liên kết việc sử dụng các hệ thống phân loại quốc tế hiện thời
như Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại ngành (ISIC) đối với các hoạt động sản xuất
văn hóa, Hệ thống phân loại các sản phẩm chủ yếu (CPC) cho các dịch vụ và hàng hóa văn
hóa, Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề nghiệp (ISCO) cho nghề văn hóa; Hệ
thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa cho dòng hàng hóa văn hóa quốc tế (HS), và Hệ
thống phân loại hoạt động quốc tế thử nghiệm của Liên hợp quốc phục vụ việc thống kê sử
dụng thời gian đối với sự tham gia văn hóa. Kết quả là một công cụ và phương pháp luận
được thiết kế để sử dụng ở cấp quốc gia và quốc tế như là cơ sở để thu thập và phổ biến
các thống kê văn hóa. Khung thống kê nhằm mục đích phản ánh trên phạm vi rộng nhất có
thể các hoạt động liên quan đến sản xuất, phổ biến và sử dụng văn hóa.

Định nghĩa văn hóa
UNESCO định nghĩa văn hóa là tập hợp các đặc trưng tiêu biểu về tinh thần, vật chất, tri
thức và xúc cảm của xã hội hoặc một nhóm người trong xã hội; văn hóa không chỉ bao gồm
văn học và nghệ thuật, mà còn cả phong cách sống, phương thức chung sống, các hệ giá
trị, truyền thống và niềm tin (UNESCO, 2001). Mặc dù không phải lúc nào cũng đo lường
được niềm tin và giá trị một cách trực tiếp, thì lại có thể đo lường được các thói quen và
hành vi liên quan. Vì thế, Khung thống kê văn hóa UNESCO định nghĩa văn hóa thông qua
việc xác định và đo lường hành vi và tập quán được sinh ra từ niềm tin và các giá trị của
một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội.
Các Lĩnh vực Văn hóa được định nghĩa trong FCS là một tập hợp chung các hoạt động kinh
tế (như sản xuất hàng hóa và dịch vụ) và xã hội (như sự tham gia vào các hoạt động văn
hóa) mà theo truyền thống được cho là “văn hóa”. Ngoài ra, các Lĩnh vực Liên đới bao gồm
các hoạt động kinh tế và xã hội khác mà được cho là “một phần văn hóa” hoặc thường được
nói đến như là “có tính giải trí hay thư giãn” hơn là “văn hóa thuần túy”.
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Mặc dù, xuất phát điểm, hầu hết các chuẩn hiện thời dùng để xây dựng các khái niệm này
đều dựa trên khía cạnh kinh tế, nhưng cần phải hiểu tất cả các khía cạnh khác của lĩnh
vực được tạo ra chứ không chỉ đơn thuần xem xét các khía cạnh kinh tế của văn hóa. Vì
thế, định nghĩa để đo lường “biểu diễn” bao gồm tất cả các cuộc biểu diễn, nghiệp dư hay
chuyên nghiệp và diễn ra trong phòng hòa nhạc trang trọng hay trên sân khấu ngoài trời ở
một làng quê.
Bên cạnh đó, khung văn hóa nhấn mạnh vào các lĩnh vực chuyển tiếp được đo lường ở
nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Lưu giữ và Bảo tồn, và Di sản văn hóa phi vật
thể được phân loại là lĩnh vực chuyển tiếp; sự có mặt của ba lĩnh vực trên là hết sức quan
trọng để đo lường một cách đầy đủ các biểu đạt văn hóa.

Đánh giá văn hóa: Một cách tiếp cận thực tế
Khả năng của các quốc gia trong việc thu thập và phổ biến các thống kê văn hóa khác
nhau rất lớn phụ thuộc vào các ưu tiên chính sách, năng lực thống kê, nguồn nhân lực và
tài chính của các quốc gia đó. Khung thống kê này được thiết kế linh hoạt và tương thích ở
mức quốc gia.
Khung thống kê cũng được xây dựng dựa trên khái niệm mô hình Chu kỳ Văn hóa của
ngành văn hóa; giúp chúng ta hiểu các mối quan hệ giữa các quá trình văn hóa khác nhau.
Chu kỳ minh họa toàn bộ các tập quán, hoạt động và các nguồn vốn cần thiết để chuyển tải
các ý tưởng thành hàng hóa và dịch vụ văn hóa, đến tay người tiêu dùng, người tham gia
hay người sử dụng.
Khung thống kê bao gồm tất cả các hệ thống và chuẩn phân loại thống kê quốc tế hiện thời
nhằm tối ưu hóa khả năng so sánh dữ liệu và khả năng sử dụng các khảo sát sẵn có để đo
lường văn hóa. Các hệ thống phân loại này cung cấp cho các quốc gia một khung thống kê
toàn diện để thu thập và phổ biến các dữ liệu văn hóa. Nó cũng là một công cụ hướng dẫn
để đo lường các hoạt động, hàng hóa và dịch vụ văn hóa bằng việc sử dụng các thống kê
kinh tế và các khảo sát hộ gia đình chuẩn, như các khảo sát lực lượng lao động và điều tra
dân số. Những quốc gia không có khung thống kê văn hóa quốc gia có thể sử dụng cấu trúc
cơ sở của FCS. Những quốc gia với khả năng thống kê tốt hơn có thể thu thập các số liệu
thống kê cụ thể hơn bằng việc sử dụng các công cụ thống kê chi tiết hơn, hoặc được thiết
kế chuyên biệt phản ánh các ưu tiên chính sách trong văn hóa.
Khung thống kê không xác định hay đề xuất bất kỳ chỉ tiêu thống kê cụ thể nào. Việc hình
thành một Bộ chỉ tiêu thống kê văn hóa và các chỉ tiêu phù hợp khác là bước quan trọng tiếp
cần làm ở cả cấp quốc gia và quốc tế.
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1. Giới thiệu
Khung thống kê này thay thế khung thống kê văn hóa (FCS) năm 1986 của UNESCO
(UNESCO, 1986). Kể từ khi khung thống kê văn hóa đầu tiên UNESCO ra đời, đã có nhiều
hướng tiếp cận nhằm định nghĩa hay đo lường văn hoá trong khi đó nhiều tiến bộ xã hội và
công nghệ đã thay đổi vị thế của văn hoá trên thế giới.
Khung thống kê văn hoá quốc tế nhằm mục đích tối đa hoá tính so sánh quốc tế có thể thực
hiện được. Ở cấp quốc gia, có nhiều nhu cầu về dữ liệu để xây dựng chính sách dựa trên
chứng cứ nhằm thông báo cho các quốc gia này về thực trạng của họ trên cơ sở so sánh
với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.
Khung thống kê cung cấp cơ sở khái niệm để đánh giá đóng góp về mặt kinh tế và xã hội
của văn hóa. Đây cũng là công cụ hỗ trợ các Quốc gia thành viên tổ chức thu thập và truyền
bá kết quả thống kê văn hoá của mình. Nó cũng hỗ trợ quá trình thu thập dữ liệu thống kê
quốc gia và liên quốc gia để UNESCO, các cơ quan quốc tế cũng như cộng đồng toàn cầu
sử dụng.
Khung thống kê mới này hướng tới tính linh hoạt và không bài trừ, tuy nhiên vẫn thúc đẩy
tính so sánh tương quan. FCS nhằm hỗ trợ các quốc gia tự mình xây dựng khung thống kê
văn hoá bằng cách lựa chọn các lĩnh vực chính để tạo nên dữ liệu văn hoá của chính mình.
Hơn nữa, thông qua việc lựa chọn định nghĩa FCS phù hợp theo từng lĩnh vực, mỗi quốc
gia sẽ có thể đạt được tính so sánh quốc tế cho chính dữ liệu của mình.

1.1 Lý do
Kể từ năm 1986 đã có sự thay đổi trong nhận thức về vai trò của văn hoá trong lĩnh vực kinh
tế xã hội. Tầm quan trọng của mối liên hệ giữa văn hoá và phát triển đã ngày càng nhận
được nhiều sự quan tâm từ phía các tổ chức viện trợ và các chuyên gia. Văn hoá ngày càng
được xem vừa là phương tiện phát triển, hay nói cách khác là phương tiện quan trọng nhằm
thúc đẩy và duy trì phát triển kinh tế, và cũng là tác động của phát triển, nghĩa là đem lại ý
nghĩa tồn tại của loài người. Văn hoá có thể tạo ra doanh thu thông qua du lịch, đồ thủ công
và đồ tạo tác và cũng đóng góp vào phát triển bền vững của quốc gia và khu vực. Cộng
đồng cũng đã nhận thức được ảnh hưởng của văn hoá đến hành vi của con người, đóng
góp của văn hoá vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của con người cũng như tình trạng
hạnh phúc khỏe mạnh của họ. (UNESCO, 1995).
Ảnh hưởng tiềm ẩn của văn hoá đối với phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia có thể
được tóm tắt như sau:
•

Tài sản văn hoá cộng đồng có thể đóng góp vào phát triển bền vững của địa phương
thông qua các tác động kinh tế ví dụ như các ngành văn hoá và đóng góp vào quá trình
phục hồi văn hoá, xã hội.
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•

Văn hoá cũng đem lại nhiều cơ hội cho phụ nữ và giới trẻ tham gia vào các hoạt động
sản xuất góp phần vào bình đẳng giới, lòng tự tôn và ý thức xã hội. Chính sách văn hoá
thận trọng có thể hỗ trợ gìn giữ phong tục, tập quán truyền thống và giải quyết nhu cầu
của nhóm người chịu thiệt thòi trong xã hội như phụ nữ hoặc các dân tộc thiểu số. Phụ
nữ chính là chủ nhân của tri thức và có vai trò truyền tải giá trị văn hoá và là người bảo
vệ các giá trị văn hoá đặc thù (UNESCO, 1995).

•

Một vài ngành văn hoá chủ yếu hình thành từ các doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp
hộ gia đình là rất phù hợp với sự phát triển của địa phương.

Một vài lý do giải thích vai trò ngày càng quan trọng của văn hoá phản ánh xu hướng phát
triển nội tại lâu dài; các nguyên nhân khác phụ thuộc vào các sự kiện xảy ra gần đây. Tại
nhiều khu vực trên thế giới, của cải và thu nhập sẵn có tăng lên cũng làm tăng chi phí cần
thiết cho các hoạt động và sản phẩm văn hoá. Điều này có nghĩa là văn hoá là một phần
thiết yếu trong quá trình tái sản xuất kinh tế, chứ không phải chỉ là một hoạt động xa xỉ hay
sản phẩm ưu tiên có được từ phân phối tài nguyên dư thừa. Tiêu dùng văn hoá ngày càng
phát triển, loại hình sản phẩm này ngày càng mở rộng và đến thời điểm này thì chính “sản
phẩm” đó lại trở thành trung gian cho hầu hết các trải nghiệm văn hoá.
Những xu hướng phát triển trong dài hạn được tăng cường nhờ hai hiện tượng liên quan
và diễn ra gần đây, đó là:
•

Ngành văn hoá mà được phân tách trước đó từ các hệ thống sản xuất tương tự (phim,
truyền hình, nhiếp ảnh và in ấn) thì nay lại được tổ hợp lại dưới dạng số, vì thế trong
nhiều trường hợp chúng ta không còn phân biệt được các ngành này nữa. Công nghệ
kỹ thuật số đã thay đổi đáng kể phương thức sản xuất và truyền bá sản phẩm văn
hoá. Đặc biệt là trường hợp mạng Internet, nó ngày càng được sử dụng rộng rãi nhằm
truyền bá các sản phẩm văn hoá khác nhau, đôi khi có thể thông qua cùng một phương
tiện truyền thông.

•

Toàn cầu hoá dẫn đến quốc tế hoá dòng hàng hoá và dịch vụ cũng như trao đổi toàn
cầu về tư tưởng, con người và nguồn vốn. Đa dạng hoá văn hoá và liên kết văn hoá
cũng góp phần tạo nên sản phẩm mới, tập quán mới và nhiều bản sắc văn hoá mới.

So với thời kỳ trước khi có công nghệ số, công nghệ mới đã thúc đẩy nhanh chóng quá trình
khai thác thương mại các sản phẩm văn hoá “một lần” ví dụ như một ca khúc. Quá trình
truyền tải này cũng đưa đến sự thay đổi trong cán cân quyền lực kinh tế giữa các hoạt động
văn hoá có thể tái sản xuất bằng công nghệ số và mang tính tiềm năng về mặt thương mại
– và các hoạt động không mang hai tính chất trên, thường là các sản phẩm khó có thể giao
dịch (Barrowclough và Kozul-Wright, 2006).
Tại một số nước phát triển, ngành văn hoá có ý nghĩa kinh tế quan trọng hơn (ít nhất là
trong lĩnh vực việc làm) so với một số ngành công nghiệp lâu đời (như ngành công nghiệp
mỏ và công nghiệp sản xuất ô tô) và nó cũng có đóng góp quan trọng cho thu nhập quốc
gia từ các hoạt động xuất khẩu. Ở các quốc gia đang phát triển, trong khi tác động kinh tế
của ngành văn hoá về phương diện việc làm tại thời điểm hiện tại không mạnh mẽ bằng,
thì thu nhập từ các hoạt động xuất khẩu có thể mang ý nghĩa quan trọng Theo đó, vai trò
của văn hoá trong quá trình phát triển đang được xem xét lại và được coi là nhân tố có khả
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năng ảnh hưởng tích cực đến sự tăng trưởng tại các nước đang phát triển (Barrowclough
và Kozul-Wright, 2006).
Các khung chính sách văn hoá hiện có được xây dựng dựa trên hiện trạng cân bằng giữa
quyền lực, ưu tiên và tài nguyên thời kỳ trước khi có công nghệ số. Các hình thức mới của
quá trình sản xuất văn hoá là thử thách lớn đối với những khung hành động này- đặc biệt
trong các lĩnh vực như bảo tồn di sản, sở hữu trí tuệ và tính đa dạng – và cũng làm giảm
hiệu quả đạt được mục tiêu đề ra trong các khung hành động. Ví dụ, trong khi một số loại
hình biểu diễn âm nhạc có thể thương mại hoá mạnh hơn, thì các hình thức văn hoá khác
chưa tận dụng được những lợi ích từ tái sản xuất và phân phối bằng công nghệ số có thể
cần đầu tư nhiều hơn nữa nếu muốn duy trì hiện trạng văn hoá. Một cách tương ứng, chính
những thay đổi này lại có tác động thúc đẩy quá trính đánh giá lại hiện trạng này.
Các hình thức mới trong quá trình sản xuất văn hoá cũng tạo ra những ảnh hưởng đối với
các chính sách văn hoá tập trung vào các phân nhóm hoạt động đặc thù –– ngành văn hoá
- đôi khi thuật ngữ này cũng dùng để chỉ ngành sáng tạo (Xem mục 2.2). Khái niệm ngành
văn hoá thường được dùng để chỉ phương diện thương mại của lĩnh vực văn hoá. Tuy
nhiên, khung hành động này phát triển một hướng tiếp cận toàn diện hơn với việc sử dụng
khái niệm về sự liên quan chặt chẽ mạnh mẽ lẫn nhau giữa các hoạt động của lĩnh vực văn
hoá, cả ở khu vực công và tư nhân. Ví dụ, những người lao động dịch chuyển giữa khu vực
công và tư nhân – giữa việc có hoặc không được trả lương – làm việc theo tuần thì khó có
thể xếp họ vào khu vực công hay tư nhân. Nếu tập trung vào thực tế thì hy vọng rằng khung
hành động có thể đảm bảo tính linh động và tăng cường các yếu tố tương hỗ, thúc đẩy phát
triển trong cả hai khu vực.
Những thay đổi về sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu dùng văn hoá nêu trên có nghĩa là
lĩnh vực văn hoá đã và đang phát triển trên cả khía cạnh tương đối và tuyệt đối, và thường
vượt xa các lĩnh vực truyền thống trong nền kinh tế. Tốc độ thay đổi nhanh chóng và sự
xuất hiện của các đặc tính mới, cải tiến trong sản xuất văn hoá đòi hỏi phải có số liệu nhiều
hơn và hoàn thiện hơn để có thể đánh giá toàn diện mức độ cũng như chiều sâu của các
thay đổi này. Cũng giống như những gì sẽ được chỉ ra dưới đây, lĩnh vực văn hoá phát triển
không đồng đều. Điều này gây nên nhiều vấn đề nhạy cảm và áp lực cộng đồng giữa yếu tố
thương mại và phi thương mại, truyền thống và hiện đại, quốc tế và bản địa

1.2 Bối cảnh chính sách cho việc sửa đổi Khung thống kê văn hóa
Kể từ FCS 1986 (UNESCO, 1986), tầm quan trọng của văn hoá trong các chính sách công
đã ngày càng tăng lên, điều này có thể được giải thích là do:
•

Mức tăng trưởng thương mại quốc tế trong các sản phẩm văn hoá trên toàn cầu. Điều
này có ảnh hưởng lớn đến việc triển khai nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ (sáng tạo,
sở hữu và khái thác) và một vấn đề rộng hơn là bản sắc văn hóa và quyền sở hữu các
bản sắc văn hóa đó (ví dụ di sản phi vật thể).

•

Tốc độ tăng trưởng và tập trung của quyền lực thị trường trong một số ít tập đoàn đa
quốc gia hoạt động trên nhiều ngành văn hoá. Tổ chức sản xuất văn hoá trong nhiều thị
trường lại dẫn đến tình trạng độc quyền tập đoàn; điều này dẫn đến hiện tượng thuận
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lợi ‘dành cho những người đi đầu’ hết sức to lớn hầu như chỉ tồn tại ở nước phát triển.
Tuy nhiên, mạng Internet cũng cho phép phát triển thị trường và các kênh phân phối
bên ngoài những tập đoàn đa quốc gia này nhưng đồng thời lại làm tăng tình trạng vi
phạm bản quyền.
•

Các thể chế chính sách và pháp luật về các quy định và phát triển văn hoá đã hình
thành trước khi các ngành văn hoá tăng trưởng. Do vậy, chúng đã trở nên lỗi thời và
không đáp ứng được các thách thức thời đại. Một phần quan trọng để có thể xây dựng
chính sách phù hợp đáp ứng được sự phát triển của thời đại là phải có cơ sở bằng
chứng đầy đủ thiết thực. Các tài liệu về văn hoá dựa trên cơ sở thống kê để phân tích
lĩnh vực văn hoá là một phần quan trọng trong quá trình này.

•

Chính sách văn hoá được xây dựng như là chính sách cho “ngành công nghiệp văn
hóa” tạo ra sự phát triển các yếu tố kinh tế và lĩnh vực. Chính vì thế, chính sách văn
hoá cần phải xem xét đến các ngành công nghiệp văn hoá.

•

Mối quan hệ giữa khu vực công và tư nhân là mối quan hệ tương quan phức tạp chứ
không đơn thuần chỉ là tính hai mặt. Ví dụ, nhiều hoạt động văn hoá thương mại có tác
động đến mục tiêu của chính sách văn hoá. Vì thế, những khung hành động chỉ giới
hạn ở tính hai mặt sẽ mang tính thiếu hụt.

•

Ở cấp khu vực, hai sáng kiến thể hiện thiện ý chí chính trị trong việc đầu tư vào các
ngành công nghiệp văn hoá - được xem là một phương tiện giảm nghèo:
•

Sáng kiến Paro (BIMSTEC, 2006) của chính phủ các nước trong tổ chức Sáng kiến
vùng Vịnh Bengal về hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật đa khu vực – BIMSTEC nêu rằng:
“Các ngành công nghiệp văn hoá có khả năng đóng góp vào công cuộc giảm nghèo
và đã được chứng minh là công cụ hữu hiệu nhằm tổ chức lại xã hội và tiếp sức
mạnh cho cộng đồng địa phương; đặc biệt đối với nhóm người nghèo trong xã hội,
trong các khu ổ chuột ở cả nông thôn và thành thị.”

•

Chương trình hành động Nairobi về các Ngành Công nghiệp Văn hoá và Sáng tạo
tại Châu Phi được soạn thảo trong Phiên Thứ nhất Hội thảo Bộ trưởng Bộ Văn hoá
các nước trong khối Liên minh Châu Phi (Liên minh châu Phi, 2005) và thông qua
trong Phiên Thứ hai Hội thảo Bộ trưởng Bộ Văn hóa tại Algiers (Liên minh châu Phi,
2008) đã đưa ra các kết luận và đề xuất tương tự. Mục tiêu chính là nâng cao điều
kiện sống và làm việc của nghệ sỹ và nghệ nhân sáng tạo châu Phi trong sự phát
triển văn hoá nội sinh, đồng thời tăng cường đóng góp của các ngành công nghiệp
văn hoá vào sự phát triển chung của Châu Phi. Các mục tiêu khác là tạo điều kiện
cho việc bảo vệ, tổ chức, sản xuất, quảng bá, phân phối, trưng bày và bảo tồn của
các ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo; và định hướng Châu Phi
theo quan điểm, đường lối để đạt được lợi ích tối đa từ các chính sách phát triển
văn hoá trong tương lai, công nghệ và thị trường trong lĩnh vực văn hoá và các lĩnh
vực khác (AU, 2008). Chương trình hành động Nairobi cũng giải quyết nhu cầu về
dữ liệu thống kê về số liệu ngành công nghiệp văn hoá và sáng tạo.

Kể từ năm 1986, đã có sự phát triển mạnh mẽ trong nhận thức và nhu cầu về chính sách
linh hoạt về đa dạng văn hoá. Hội nghị UNESCO năm 2005 về Bảo tồn và Thúc đẩy Tính đa
dạng trong Biểu đạt Văn hoá cũng phản ánh sự phát triển này (UNESCO, 2005a). Khi xem
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xét tầm quan trọng ngày càng lớn của tác phẩm sáng tạo trong nền kinh tế, đa dạng văn hoá
là vấn đề trọng tâm đối với sáng tạo và đổi mới. Theo David Throsby (2005) “… nguyên tắc
cơ bản của bảo tồn đa dạng văn hoá là dựa trên quan điểm đa dạng về tư tưởng, niềm tin,
truyền thống và các biểu đạt nghệ thuật và văn hoá sẽ đem lại dòng dịch vụ văn hoá khá
đặc thù so với các dịch vụ mà từng yếu tố riêng lẻ đem lại… đa dạng văn hoá là động lực
quan trọng cho hoạt động nghệ thuật và văn hoá, và chính động lực này lại có tác động trở
lại đối với nền kinh tế.”
Đa dạng văn hoá là chính sách đa phương diện với nhiều nguồn gốc khác nhau, có nhiều
trọng tâm khác nhau, và được thực hiện trên các khu vực, lãnh thổ khác nhau: trong một
nước, giữa các nước hay liên quốc gia. Trong lĩnh vực liên quốc gia, động lực thúc đẩy xây
dựng chính sách linh hoạt về đa dạng văn hoá bao hàm nhiều khía cạnh liên quan chặt chẽ
với nhau:
•

Nhìn chung, nhu cầu về sản phẩm văn hoá từ các nước đang phát triển, hay trong một
số trường hợp, sản phẩm lai tạo giữa các sản phẩm này với sản phẩm bắt nguồn từ các
nước phát triển đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, các nước đang phát triển thường
có vị thế thấp hơn khi thương lượng giá trị tiền mặt họ thu được từ sản phẩm văn hoá
so với giá trị tiền mặt các nước phát triển nhận được; điều này một phần là do sự yếu
kém trong năng lực thể chế của các cơ quan địa phương, đồng thời cũng do quyền lực
tuyệt đối của công nghiệp độc quyền.

•

Không có sự phân biệt rõ ràng giữa khái niệm văn hoá cao và thấp (hầu hết xảy ra ở
các nước phương Tây), và giữa phương Tây và ‘các khu vực khác’; và

•

Thương mại hoá sản phẩm thủ công và vai trò của nó trong chiến lược phát triển kinh
tế ở các nước đang phát triển.

Một loạt các vấn đề nảy sinh từ những thay đổi này; có lẽ vấn đề gây tranh luận nhiều nhất
là vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Vì văn hoá ngày càng được xem như là một loại hàng hoá,
nên hệ thống quyền sở hữu (và định nghĩa về những quyền gì thuộc về cá nhân người sản
xuất) phải mô tả, chỉ rõ mức độ bảo vệ mà một cá nhân hay cộng đồng nhận được khi khai
thác ý tưởng của họ. Khi hệ thống các quyền sở hữu đã được công bố, thì lại phát sinh
nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến sao chép hoặc tội phạm đạo ý tưởng- vốn được coi
là vì lợi ích của các tập đoàn lớn bảo vệ tài sản của họ. Hơn nữa, việc không xác định hệ
thống quyền sở hữu trong các lĩnh vực văn hoá phi thương mại lại chính là cơ hội cho các
hành vi phạm tội. Vấn đề này tồn tại ở các nước đang phát triển và thường không được
báo cáo, do đó gây nguy hại đối với đa dạng hóa biểu đạt văn hóa. Vì lí do này và một vài
lí do khác, Hội nghị UNESCO về Bảo tồn và Thúc đẩy Tính đa dạng trong Biểu đạt Văn hoá
(UNESCO, 2005a) nhấn mạnh tính chất hai mặt (kinh tế và văn hoá) của các hoạt động,
hàng hoá và dịch vụ văn hoá ở đó “thể hiện tính bản sắc, giá trị và ý nghĩa” cũng như tính
dễ bị tổn thương của các yếu tố này. Theo Tuyên bố về Đa dạng Văn hoá của UNESCO
năm 2001 (UNESCO, 2001), đa dạng văn hoá được định nghĩa là: “nguồn gốc trao đổi, và
sáng tạo […] cần thiết đối với loài người giống như đa dạng sinh thái cần thiết đối với thiên
nhiên...đa dạng văn hóa là một trong những nguồn gốc của sự phát triển, được hiểu không
chỉ đơn thuần dưới góc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn là phương tiện để đạt được một cuộc
sống thoải mái hài lòng về trí tuệ, cảm xúc, đạo đức và tinh thần.“ Hai trong số các nguyên
tắc này có ý nghĩa quan trọng như nhau trong việc tiếp cận tất cả các biểu đạt văn hóa và
phát triển bền vững.
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FCS 1986 (UNESCO, 1986) được các Quốc gia Thành viên UNESCO, chủ yếu là các quốc
gia phát triển, đưa ra. Khung hành động mới quan tâm, xem xét đến nhu cầu tại các nước
đang phát triển. Đặc biệt, khung hành động đánh giá tính phù hợp và khả thi khi tích hợp
các yếu tố như di sản văn hoá phi vật thể với khu vực kinh tế không chính thức, đồng thời
còn giải quyết những vấn đề liên quan đến đa dạng văn hoá. Trong Khung hành động năm
1986, các hoạt động văn hoá như sản xuất thủ công và vai trò của giáo dục đã bị loại bỏ
hoặc chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.

1.3 Mục đích và mục tiêu chính sửa đổi khung thống kê văn hóa
Khung thống kê văn hóa xây dựng cơ sở khái niệm nhằm đưa ra cách hiểu chung tạo điều
kiện thực hiện quá trình so sánh quốc tế toàn bộ các hoạt động trong quá trình sản xuất,
lưu thông và sử dụng văn hoá. Để làm được điều này, khung hành động bao gồm những
nguyên tắc hướng dẫn sau đây:
•

Xây dựng cơ sở khái niệm cho toàn bộ các biểu đạt văn hoá, bất kể mô hình kinh tế và
xã hội đặc thù của quá trình tạo ra các biểu đạt này;

•

Tính đến sự phong phú của biểu đạt văn hoá (các hình thức văn hoá, tập quán, sản
phẩm và quá trình), bao gồm các hình thức sản xuất và tiêu thụ mới (các ngành công
nghiệp văn hoá và các thành tố văn hoá trong sở hữu trí tuệ) và tập quán văn hoá
không liên quan đến các ngành công nghiệp văn hoá (di sản phi vật thể);

•

Nếu có thể, sử dụng danh mục có thể chuyển đổi sang phân loại quốc tế, như Hệ thống
Phân loại Sản phẩm Chủ yếu (CPC), Hệ thống Hài hoà Mô tả và Mã hóa Hàng hoá
(còn gọi tắt là Hệ thống phân loại Hài hoà (HS)); Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc tế về Phân
loại ngành (ISIC) và Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề nghiệp (ISCO); và

•

Hỗ trợ các quốc gia xây dựng khung thống kê riêng phù hợp cho mình nhưng vẫn tuân
thủ các điều khoản tham chiếu chung để thuận tiện cho quá trình so sánh và xây dựng
chuẩn quốc tế,
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2. Khung thống kê văn hoá: Các khái niệm và cơ cấu
2.1 Sửa đổi khung thống kê văn hóa: Hướng tiếp cận mới
Thách thức đối với khung thống kê văn hoá mới là phải xây dựng hướng tiếp cận giải quyết
được các mâu thuẫn và phân tách - đặc tính vốn có trong các tranh luận về chính sách văn
hoá, đặc biệt là về cách thức đo lường văn hoá. Hướng tiếp cận được sử dụng ở đây nhằm
mục đích giải quyết trở ngại, áp lực nảy sinh từ ba nhóm chính sách văn hoá phổ biến:
i.

Phạm vi của văn hoá (từ góc độ kinh tế - xã hội). Hướng tiếp cận này dựa trên hiểu
biết về ý nghĩa văn hoá được kiến tạo và truyền tải như thế nào. Hướng tiếp cận này
tập trung vào sản xuất và phân phối văn hoá trong đó yêu cầu phải hiểu rõ mức độ ý
nghĩa văn hoá được lồng ghép trong các quá trình kinh tế - xã hội. Văn hoá không được
loại bỏ hay tách rời khỏi xã hội và kinh tế. Nhiều yếu tố văn hoá, bao gồm cả những yếu
tố nằm ngoài thị trường cũng có thể được nhận biết thông qua các chỉ số như người
tham gia, thời gian sử dụng hay nguồn vốn xã hội. Các yếu tố khác của sản xuất và
truyền tải văn hoá liên quan đến giao dịch kinh tế cũng có thể đo lường được.

ii.

Cách thức quản lý (công – tư nhân). Hướng tiếp cận này khó có thể nắm bắt được
cách thức quản lý và cấp vốn (khu vực tư nhân, khu vực công hay xã hội dân sự) trong
quá trình sản xuất và truyền tải văn hoá. Ba nguồn tài chính cho văn hoá là: a) cộng
(chủ yếu từ chính phủ và các tổ chức công) theo hình thức trực tiếp (trợ cấp và tài trợ )
hay gián tiếp (miễn thuế); b) tư nhân (từ thị trường); và c) các tổ chức phi chính phủ và
các nhà tài trợ. Dữ liệu hiện thời không cung cấp đầy đủ thông tin về ba nguồn tài chính
cho văn hoá này. Nhóm Đặc Trách về Chi Phí Văn hoá và Tài chính đã nhận thấy hết
sức khó khăn trong việc thu thập dữ liệu so sánh và hài hoà về nguồn tài chính công
cho văn hoá ở các nước Châu Âu (Uỷ ban Châu Âu, 2001). Cơ cấu khác nhau trong tài
chính công (tập trung hay phân quyền) cũng như phương pháp luận áp dụng khác nhau
giữa các nước đã làm việc so sánh ngày càng hết sức khó khăn hơn.
Khung thống kê mới tập trung vào các mối quan hệ, sự liên kết và trao đổi giữa các yếu
tố khác nhau này trong ngành văn hoá.

iii. Mức độ thể chế hoá (chính thức– không chính thức). Hướng tiếp cận này chỉ ra
rằng sản xuất và phân phối văn hoá diễn ra trong cả khu vực kinh tế chính thức và
không chính thức và trong lĩnh vực xã hội. Sản xuất văn hoá không chính thức là một
đặc tính của cả các nước phát triển và các nước đang phát triển. Tuy nhiên, chúng ta
vẫn có thể đánh giá được quá trình sản xuất văn hoá nếu quá trình này diễn ra trong
khu vực kinh tế không chính thức hay trong các lĩnh vực phi tiền tệ. Hướng tiếp cận này
nhằm mục đích thừa nhận giá trị của toàn bộ quá trình kiến tạo, biểu thị và ý nghĩa của
văn hoá (xem Mục 2.3).
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Chuyên môn hoá lao động ngày càng cao trong các ngành công nghiệp văn hoá dẫn đến
khác biệt rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của “kiến tạo” và “sử dụng” văn hoá. Tuy nhiên, trong
các ngành khác như thủ công thì không có khác biệt rõ rệt bởi vì các “nghệ nhân thủ công”
có thể vừa sáng tạo vừa chế tác và trưng bày/bán đồ tạo tác, vì thế có thể tạo dựng hay
xoá nhòa ranh giới phân chia lao động. Theo đó, nghệ nhân có thể đảm nhận một vài bước
trong chu kỳ sản xuất văn hoá.
Lập luận cốt lõi của việc sửa đổi khung thống kê bao gồm ba yếu tố:
•

Bề rộng ngành (bao gồm các lĩnh vực được nhìn nhận là văn hoá) và bề sâu (bao gồm
các nghệ sỹ biểu diễn, nghệ sỹ và nhân lực thiết bị hỗ trợ thiết yếu mà thiếu những yếu
tố này, các nghệ sỹ và người biểu diễn không thể thực hiện được công việc;

•

Nhu cầu chuyển đổi sang hệ thống đo lường trực tiếp bằng số liệu; và

•

Khả năng đánh giá so sánh quốc tế. Đồng thời, điều quan trọng là không được áp
đặt khung hành động ‘phù hợp cho tất cả các đối tượng’, mà cần phải linh hoạt thay đổi
theo những đặc điểm đặc trưng và đa dạng của từng vùng, từng quốc gia, đồng thời
cũng phải phù hợp với mục đích so sánh.

2.2 Định nghĩa văn hoá cho mục đích thống kê
Khái niệm văn hoá dùng cho việc sửa đổi Khung Thống kê Văn hoá được lấy từ định nghĩa
văn hoá trong Tuyên bố Toàn Cầu về Đa dạng Văn hoá của UNESCO, trong đó chỉ rõ
“Văn hoá được coi là hệ thống các đặc điểm về tinh thần, vật chất, trí tuệ và cảm xúc của
xã hội hay một nhóm người trong xã hội và văn hóa bao gồm nghệ thuật, văn học, phong
cách sống, cách thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và tín ngưỡng” (UNESCO,
2001). Định nghĩa về văn hoá này có liên hệ mật thiết với cách thức mà xã hội, một nhóm
người trong xã hội hay cộng đồng xác định bản sắc của mình.
Định nghĩa văn hóa cho mục đích thống kê được sử dụng trong FCS đã tính đến hai khía
cạnh sau:
•

Khái niệm “Lĩnh vực văn hoá”: Khái niệm lĩnh vực văn hoá có thể xuất phát từ nhiều
ngành công nghiệp (thường gọi chung là các ngành công nghiệp văn hoá) vì các ngành
này đều được định nghĩa chính thức dựa trên các tiêu chuẩn phân loại quốc tế hiện
hành. Một lĩnh vực văn hoá cũng có thể bao gồm các hoạt động văn hoá theo chủ điểm
phù hợp, bao gồm các hoạt động xã hội và hoạt động không chính thức. Ví dụ, số liệu
thống kê về lĩnh vực điện ảnh có thể bao gồm sản xuất phim và xem phim tại các rạp
chiếu phim, tuy nhiên nó cũng bao gồm cả việc sản xuất phim và xem phim tại nhà.
Với vai trò trung tâm trong hoạt động văn hóa, các hoạt động không chính thức và hoạt
động xã hội này thường rất khó định nghĩa nếu chỉ sử dụng các công cụ thống kê, đo
lường như hiện nay, vì thế FCS cần phải xây dựng phương pháp luận mới. Theo khung
thống kê này, lĩnh vực văn hóa bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan, dù là hoạt
động kinh tế hay ã hội.

•

Tranh luận về Sáng tạo - Văn hóa: Nhiều quốc gia sử dụng thuật ngữ “sáng tạo” để
miêu tả ngành công nghiệp, tuy nhiên có nhiều ngành thuộc ‘lĩnh vực’ sáng tạo nhưng
thực tế lại không mang tính sáng tạo. Định nghĩa và bản thân cách thức đo lường tính
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sáng tạo cũng là chủ đề tranh luận. Thông thường, các ngành công nghiệp sáng tạo có
lĩnh vực bao quát rộng hơn so với các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống khác. Nó có thể
bao gồm toàn bộ các ngành công nghệ thông tin và truyền thông hay lĩnh vực nghiên
cứu và triển khai. Khung hành động mới giải quyết vấn đề này bằng cách đặt các ngành
sáng tạo đặc thù (thiết kế và quảng cáo) thành một lĩnh vực văn hóa riêng biệt.

2.3 Chu kỳ văn hóa
Chu kỳ văn hóa bao gồm toàn bộ các bước từ sáng tạo, sản xuất đến truyền bá văn hóa.
Theo cách tiếp cận này, văn hóa được xem là kết quả tổng hợp của một loạt các quá trình
liên quan. Các hoạt động này có thể được hoặc không được thể chế hóa, và có hoặc không
chịu sự quản lý của nhà nước. Quan niệm về khu vực bao gồm các hoạt động không chính
thức, nghiệp dư và cả hoạt động phi thị trường được đặt tên là ‘lĩnh vực’ nhằm đưa ra một
khái niệm chung bao hàm các hoạt động xã hội phi thị trường cũng như các hoạt động kinh
tế thị trường.
Quan điểm dựa trên các lĩnh vực cho phép xác định các quá trình sản xuất và phân phối văn
hóa trong toàn bộ chu kỳ sản xuất. Phân tích phân loại quốc qua và khu vực trong Nghiên
cứu tư vấn BOP sơ bộ (Viện thống kê UNESCO-UIS, 2006a) chỉ ra rằng các Quốc gia
Thành viên UNESCO đã sử dụng khái niệm chu kỳ văn hóa. Tuy nhiên, trong một vài trường
hợp, đây vẫn là khái niệm trừu tượng và/hoặc chưa được áp dụng nhất quán. Hướng tiếp
cận chu kỳ văn hoá là công cụ hỗ trợ quá trình khái niệm hoá cách thức thực hiện hoạt động
văn hoá và sản xuất văn hoá chứ không phải chỉ là tập hợp các lĩnh vực lại với nhau
Thách thức đặt ra đối với việc xây dựng một khung hành động thiết thực và bền vững cho
thống kê văn hoá là phải bao hàm được toàn bộ các quá trình đóng góp cho việc chế tạo,
phân phối, tiếp nhận, sử dụng, đánh giá, cảm nhận và bảo tồn văn hoá. Nhiều hướng tiếp
cận đã được xây dựng nhằm bao quát đầy đủ hơn tất cả các hoạt động cần thiết trong quá
trình sản xuất và phân phối văn hoá. Tất cả các hoạt động này có xu hướng diển ra theo chu
kì sản xuất năm bước (Hình 1), mặc dù mỗi loại hình văn hoá khác nhau có chu kỳ sản xuất
khác nhau và không nhất thiết phải bao gồm các yếu tố đầu vào giống nhau trong mỗi bước
Tương tự như trong FCS 1986 (UNESCO, 1986), chu kỳ văn hoá gồm năm bước và được
mô tả khác đi theo mô hình tròn, chứ không phải mô hình phân cấp nhằm nhấn mạnh vấn đề
mối quan hệ phức tạp giữa các bước và mối quan hệ này có thể diễn ra như một mạng lưới
1.

Sáng tạo: khởi nguồn và thực hiện ý tưởng và nội dung (của nghệ nhân điêu khắc, nhà
văn, công ty thiết kế) và tạo ra sản phẩm không thường xuyên (thủ công và mỹ thuật)

2.

Sản xuất: hình thức văn hoá tái sản xuất (ví dụ như chương trình truyền hình), cũng
như cộng cụ chuyên dụng, cơ sở hạ tầng và các quá trình sử dụng trong quá trình biểu
diễn, thể hiện sản phẩm (sản xuất nhạc cụ hay in ấn báo chí)

3.

Truyền bá: đem sản phẩm văn hoá quần chúng đến với khán giả và người trưng bày
(ví dụ như bán sỉ, bán lẻ và cho thuê băng đĩa nhạc, phân phối trò chơi điện tử và phim).
Thông qua phân phối theo công nghệ số, một số hàng hoá và dịch vụ có thể đến trực
tiếp được với khách hàng từ người sáng tạo
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4.

Trưng bày/ Tiếp nhận/ Truyền tải: nói đến việc tiêu dùng và tổ chức biểu diễn văn hoá
trực tiếp và/hoặc không qua trung gian thông qua hình thức tặng hay bán vé tiêu dùng/
tham gia các hoạt động văn hoá định kỳ (ví dụ: tổ chức và triển khai lễ hội, nhà hát kịch,
rạp chiếu phim và bảo tàng). Truyền tải là quá trình liên quan đến truyền tải kiến thức
và kỹ năng có thể không liên quan đến giao dịch thương mại và thường xảy ra trong
môi trường không chính thức. Quá trình này bao gồm truyền tải di sản văn hoá phi vật
thể qua các thế hệ.

5.

Tiêu thụ/Tham gia: hoạt động của khán giả và người tham gia trong quá trình tiêu
dùng sản phẩm văn hoá và tham gia vào các hoạt động, sự kiện văn hoá (ví dụ: đọc
sách, khiêu vũ, tham gia vào lễ hội hoá trang, nghe đài hay tham quan phòng trưng bày)

Hình 1: Chu kỳ văn hoá

SÁNG TẠO

TIÊU THỤ/
THAM GIA

SẢN XUẤT

TRUYỀN BÁ

TRƯNG BÀY, TIẾP NHẬN/
TRUYỀN TẢI

Khái niệm chu kỳ văn hoá rất hữu ích vì nó đưa ra mối liên hệ giữa các hoạt động, bao gồm
quá trình phản hồi qua đó hoạt động (tiêu thụ) khởi nguồn sự sáng tạo ra sẩn phẩm văn hoá
và đồ tạo tác mới. Mô hình này là công cụ phân tích trừu tượng để suy luận về sản xuất và
truyền bá văn hoá và mô hình này nên được xem là mô hình cảm biến. Trên thực tế, có thể
kết hợp một số bước, ví dụ, trong khi nhạc sỹ có thể sáng tác (sáng tạo) và biểu diễn (sản
xuất/truyền bá) âm nhạc thì tác giả có thể viết kịch bản (sáng tạo) nhưng rất hiếm khi biểu
diễn (sản xuất/truyền bá). Các nghệ nhân thủ công đơn lẻ thường thu thập nguyên liệu thô
(nguồn nguyên liệu không chính thức), sử dụng kỹ xảo truyền thống (đào tạo không chính
thức) và bán sản phẩm dọc bên đường (bán lẻ và phân phối không chính thức), và toàn bộ
quá trình này của họ được gói gọn trong môi trường không chính thức. Hiểu được bước nào
trong quy trình đang được đo lường là một yếu tố quan trọng để xây dựng chính sách công
phù hợp cho việc can thiệp vào quá trình sản xuất văn hoá.
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Đối với một vài hoạt động văn hoá, quá trình sản xuất có thể bắt đầu từ bất kỳ bước nào
trong chu kỳ văn hoá trong khi có thể kết hợp hay bỏ qua một số bước, ví dụ trong trường
hợp di sản, quá trình sáng tạo đã xảy ra từ trước đó. Hầu hết các hoạt động liên quan đến
di sản diễn ra trong các bước “Trưng bày và Truyền tải” và “Tiêu dùng /Tham gia”.
Cơ cấu mạng lưới trong chu kỳ nhấn mạnh các loại hình sản xuất mới có liên quan mật thiết
đến công nghệ mới. Công nghệ mới tạo ra mối liên quan giữa các tính năng khác nhau và
theo thời gian, loại hình mới trong chu kỳ văn hoá lại hợp nhất các tính năng này. Ví dụ, con
người vừa đồng thời tạo ra và vừa tiêu dùng sản phẩm thông qua công nghệ như Youtube
hay blog.
Chu kỳ văn hoá chỉ ra rằng sản xuất văn hoá bắt nguồn từ xã hội. Hướng tiếp cận chu kỳ
văn hoá vẫn chưa xác định rõ được động lực sản xuất văn hoá là vì lợi ích hay vì truyền tải
giá trị văn hoá. Do hoạt động văn hoá và các nghệ sỹ liên tục chuyển đổi giữa hoạt động thị
trường và hoạt động phi thị trường, vì vậy mỗi nghệ sỹ cần phải hiểu được vai trò của cả hai
loại hình hoạt động này và những khó khăn trong khi đo lường chúng.
Chu kỳ văn hoá không liên quan đến việc đánh giá về ý nghĩa ‘văn hoá’ của bất kỳ khía cạnh
nào trong chu kỳ. Thay vào đó, điều quan trọng là phải hiểu và nắm bắt được toàn bộ các
hoạt động và nguồn lực cần thiết để có thể truyền tải ý tưởng vào hàng hoá và dịch vụ văn
hoá, từ đó đến được với khách hàng, người tham gia hay người sử dụng. Đồ tạo tác (dù là
hội hoạ, sản phẩm thủ công hay biểu diễn) sẽ là vô nghĩa nếu không có hệ thống giá trị và
hệ thống sản xuất đem lại giá trị/ý nghĩa cho nó. Ví dụ, một quốc gia muốn một địa danh nào
đó được công nhận là di sản văn hoá quốc gia hay di sản văn hóa nổi bật, và cũng muốn
huy động nguồn vốn khả năng của ngành du lịch, giao thông, bảo tồn và dịch vụ khách sạn
để mang lại những giá trị này cho khách tham quan.
Chu kỳ văn hoá cũng bao hàm cả phương diện không gian. Một số hoạt động được triển
khai tại một địa điểm, một khu vực hay một quốc gia, tuy nhiên cũng có nhiều hoạt động
được tiến hành trên toàn thế giới. Bản chất của quá trình thực hiện này chỉ được biết thông
qua nghiên cứu thực nghiệm và nó có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều chỉnh khu vực
văn hoá và ở những hoạt động sinh lợi (kinh tế và xã hội). Một yếu tố không gian trong văn
hoá không kém phần quan trọng là sự dịch chuyển, ở đó thông qua di cư, con người trở nên
tách biệt khỏi môi trường văn hoá gốc. Toàn cầu hoá làm tăng cơ hội dịch chuyển, đồng thời
cũng gây ra các vấn đề về đồng hoá, bất đồng văn hoá và kết quả là có thể đem đến cảm
giác kỳ lạ hay xa lạ.
Dữ liệu thực nghiệm (định lượng và định tính) để xây dựng chu kỳ văn hoá (một phần lấy
từ khung thống kê văn hoá) không phải lúc nào cũng có sẵn cho tất cả các quốc gia. Đối
với các nước tập trung vào thu thập thông tin thì mô hình này chỉ ra rằng mức độ đóng góp
của văn hoá là to lớn. Mặc dầu vậy, giá trị đích thực và những thông tin làm nền tảng cho
việc xây dựng chính sách chỉ có thể được xác định khi có đầy đủ thông tin so sánh cho các
nước và cho các khu vực.
Bất kỳ chính sách văn hóa nào cũng không cần thiết bao trùm toàn bộ chu kỳ văn hoá. Tuy
nhiên, nhà hoạch định chính sách vẫn phải hiểu rằng chỉ một can thiệp nhỏ/giới hạn cũng
có tác động lớn đến toàn bộ chu kỳ.
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2.4 Phạm vi ngành văn hóa
Việc rà soát các khung thống kê văn hoá trên thế giới (Viện Thống kê UNESCO-UIS,
2006a) cho thấy có sự tương đồng về ý kiến rằng văn hoá là kết quả của một nhóm các hoạt
động liên quan có thể xác định được. Tuy nhiên, nó cũng chỉ ra rằng vấn đề văn hoá có thể
trở nên không xác định rõ ràng được một phần là do:
i.

Thiếu thống nhất trong việc xác định cách thức để nhóm các hoạt động này vào mức
độ cao hơn như là lĩnh vực; và

ii.

Thiếu chia sẻ thông tin về những tính năng cần thiết nào cần được đưa vào trong phân
tích lĩnh vực văn hoá.

Một phần, bất đồng liên quan đến nguyên nhân thứ nhất (i) là phản ảnh chân thực về sự
khác biệt trong văn hoá giữa các vùng. Tuy nhiên nó cũng liên quan đến (ii) thiếu mô hình
toàn diện hay suy luận logic trong phân tích. Đây chính là nguyên nhân sâu xa của nguyên
nhân thứ 2.
Tuy vậy, áp dụng hướng tiếp cận thống nhất và logic không phải là yêu cầu duy nhất trong
khi sửa đổi khung thống kê văn hoá mà cần phải quan tâm xem xét nhiều vấn đề thực tế
liên quan khác:
•

Triển khai - khả năng sử dụng định nghĩa phạm vi văn hoá trong hệ thống phân loại
thống kê, dù là Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC); Hệ thống Tiêu chuẩn
Quốc tế về Phân loại ngành (ISIC), Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề
nghiệp (ISCO) hay các hệ thống phân loại quốc tế khác.

•

Chính trị - việc đảm bảo khung thống kê được sử dụng (và sử dụng hữu hiệu) đòi hỏi
sự hỗ trợ và phê duyệt của các quốc gia, trong số đó có nhiều quốc gia đã thành lập
được các cơ quan văn hoá thể hiện mối quan tâm sâu sắc và khả năng ‘tự đánh giá’
dựa trên khung thống kê.

2.5 Định nghĩa ‘lĩnh vực văn hoá’
Xác định phạm vi ngành là cần thiết để đánh giá lĩnh vực văn hoá và xác định danh mục
thuộc và không thuộc phạm vi văn hoá. Vì mục đích của Khung thống kê là tiếp cận theo
hướng thực tế nên định nghĩa được sử dụng về văn hóa dưới đây đã được phát triển từ định
nghĩa chung được đề cập đến ở phần trước của văn bản này (Mục 2.2).
Định nghĩa thực tế của văn hóa sử dụng trong FCS là dựa trên đặc điểm của văn hóa theo
từng lĩnh vực, từ đó mục đích là để đo lường các hoạt động văn hóa, hàng hóa và dịch vụ
được tạo ra từ các quá trình công nghiệp và phi công nghiệp. Dịch vụ và hàng hóa văn hóa
có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ, biểu tương và tinh thần. Dịch vụ và hàng hóa văn hóa có đặc
điểm khác biệt so với các sản phẩm khác bởi vì hệ thống giá trị của chúng bao gồm tính
chất không thể tái tạo lại, có liên quan đến việc thưởng thức và sự hài lòng mà nó mang lại
(Throsby, 2001).
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Sản phẩm văn hóa truyền tải ý tưởng, biểu trưng và lối sống, một vài sản phẩm còn có bản
quyền. Dịch vụ văn hoá bản thân nó không thể hiện sản phẩm văn hoá vật chất nhưng lại
có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất và phân phối. Ví dụ, dịch vụ văn hóa bao gồm hoạt
động cấp phép và các dịch vụ liên quan đến quyền tác giả, hoạt động phân phối sản phẩm
nghe nhìn, quảng bá biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa, cũng như dịch vụ thông tin
văn hóa và giữ gìn, bảo tồn sách, bản thu và đồ tạo tác (trong thư viện, trung tâm lưu trữ tài
liệu và bảo tàng). Hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ đều có bản quyền.
Hoạt động văn hóa thể hiện hay truyền tải biểu đạt văn hóa, không tính đến giá trị thương
mại chúng có thể mang lại. Các hoạt động này là hoạt động khép kín hoặc có thể tiếp tục
đóng góp vào quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ văn hóa (Viện thống kê UNESCO UIS, 2005).
Không giống như Khung thống kê 1986 (UNESCO, 1986), định nghĩa về lĩnh vực văn hóa
hiện nay dựa trên mô hình phân cấp trong đó bao gồm lĩnh vực văn hóa và các lĩnh vực liên
quan. Lĩnh vực văn hóa bao gồm các hoạt động, hàng hóa và dịch vụ văn hóa liên quan đến
toàn bộ các bước trong mô hình chu kỳ văn hóa. Lĩnh vực liên quan được nhắc đến trong
định nghĩa rộng hơn về văn hóa, nó bao gồm toàn bộ các hoạt động xã hội và giải trí. Các
lĩnh vực này loại trừ lẫn nhau, ví dụ, âm nhạc chỉ được xếp vào một danh mục duy nhất.
Ngược lại với Khung thống kê 1986 ở đó chỉ một phần của di sản văn hóa phi vật thể được
xếp vào mục ‘dịch vụ cộng đồng’, giờ đây nó được xem là lĩnh vực chuyển tiếp
Lĩnh vực văn hoá trong FCS, Hình 2, thể hiện nhóm các ngành sản xuất văn hoá chung, các
hoạt động và tập quán có thể phân loại theo các mục sau:
•
•
•
•
•
•
•

A: Di sản văn hoá và thiên nhiên;
B: Biểu diễn và kỷ niệm;
C: Nghệ thuật thị giác và nghề thủ công;
D: Sách báo và Ấn phẩm;
E: Phương tiện nghe nhìn và phương tiện truyền thông tương tác; và
F: Dịch vụ thiết kế và sáng tạo
Di sản văn hoá phi vật thể (lĩnh vực chuyển tiếp)

Những lĩnh vực này được xem là lĩnh vực văn hoá. Đây chính là tổ hợp tối thiểu nhất các
lĩnh vực văn hoá cốt lõi mà UNESCO khuyến khích các quốc gia thu thập dữ liệu so sánh.
Việc thu thập này giúp đưa ra bản mô tả cả về lĩnh vực ngành công nghiệp văn hóa và cơ
cấu của nó.
Hơn nữa, cũng cần phải đề cập đến ba lĩnh vực chuyển tiếp khác có vai trò quan trọng trong
chu kỳ sản xuất, truyền tải văn hoá. Các lĩnh vực này được coi là lĩnh vực chuyển tiếp vì
chúng có thể được áp dụng cho toàn bộ các lĩnh vực văn hoá và lĩnh vực liên đới:
• Giáo dục và đào tạo
• Lưu trữ và bảo tồn
• Thiết bị và vật liệu hỗ trợ
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- Âm nhạc

- Địa điểm khảo cổ
và lịch sử
- Quang cảnh
văn hóa
- Di sản văn hóa
- Nghề thủ công

- Nhiếp ảnh

- Nỹ thuật

C. NGHỆ THUẬT
THỊ GIÁC VÀ
NGHỀ THỦ CÔNG

- Thư viện (kể cả
thư viện ảo
- Hội chợ sách

- Sách
- Báo và Tạp chí
- Các ấn phẩm
in khác

D. SÁCH VÀ
ẤN PHẨM

E. PHƯƠNG TIỆN
NGHE NHÌN VÀ
PHƯƠNG TIỆN
TRUYỀN THÔNG
TƯƠNG TÁC
- Phim và video
- Truyền hình và
radio (kể cả truyền
hình trực tiếp qua
internet)
- Nhạc trực tuyến
- Trò choi điện tử
(kể cả trò chơi trực
tuyến

- Thể thao
- Thể dục thẩm mỹ
- Công viên vui
chơi giải trí
- Cờ bạc

G. THỂ THAO
VÀ GIẢI TRÍ

LƯU TRỮ và BẢO TỒN
THIẾT BỊ và VẬT LIỆU HỖ TRỢ

LƯU TRỮ và BẢO TỒN
THIẾT BỊ và VẬT LIỆU HỖ TRỢ

DI SẢN VĂN HÓA PHI
VẬT THỂ

- Dịch vụ nhà hàng
- khách sạn

- Dịch vụ thuê bao
du lịch và dịch vụ
cho du khách

G. DU LỊCH

GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

- Thiết kế thời trang
- Thiết kế đồ họa
- Thiết kế nội thất
- Thiết kế quang
cảnh
- Dịch vụ kiến trúc
- Dịch vụ quảng
cáo

F. DỊCH VỤ
THIẾT KẾ VÀ
SÁNG TẠO

LĨNH VỰC LIÊN ĐỚI

GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
(Truyền thống và biểu đạt bằng lời, nghi lễ, ngôn ngữ và tập quán xã hội)

- Lễ hội, Hội chợ

- Nghệ thuật
biểu diễn

B. BIỂU DIỄN
VÀ KỶ NIỆM

- Bảo tàng (bảo
tàng trưng bày ảo

A. DI SẢN
VĂN HÓA VÀ
THIÊN NHIÊN

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Hình 2. Khung thống kê lĩnh vực văn hoá

Để tránh trùng lặp, mỗi hoạt động chỉ được phân loại một lần trong khung thống kê kể cả
những trường hợp ở đó hoạt động bao trùm ra ngoài phạm vị một lĩnh vực. Ví dụ, âm nhạc
có thể xếp vào cả lĩnh vực “Biểu diễn và kỷ niệm” và lĩnh vực “Nghe – nhìn” bởi vì âm nhạc
bao gồm cả nhạc sống (Biểu diễn) và nhạc thu (Nghe – nhìn). Tuy nhiên, FCS ưu tiên xem
xét đến chủ đề hơn là loại hình biểu diễn các nội dung văn hoá. Hơn nữa, không thể chia
tách rời rạc nhiều nội dung trong lĩnh vực ra khỏi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác
trong cùng hệ thống phân loại thống kê.
Lĩnh vực văn hoá
Lĩnh vực văn hoá trong FCS được xác định như sau:
A. Di sản văn hoá và thiên nhiên
Lĩnh vực “Di sản văn hoá và thiên nhiên” bao gồm các hoạt động sau: Bảo tàng, Di tích Khảo
cổ và Lịch sử (bao gồm các công trình và địa điểm khảo cổ), Danh lam thắng cảnh Văn hóa
và Di sản thiên nhiên
Di sản văn hoá bao gồm đồ tạo tác, tượng đài và nhóm công trình và địa danh di tích có tính
giá trị về mặt biểu trưng, lịch sử, nghệ thuật, mỹ thuật, dân tộc học hay nhân chủng học,
khoa học và xã hội.
Danh lam thắng cảnh Văn hóa bao gồm tổ hợp các công trình thiên nhiên và nhân tạo, thể
hiện mối quan hệ lâu dài và bền chặt giữa con người và môi trường tự nhiên (UNESCO,
2007).
Di sản thiên nhiên bao gồm các đặc điểm thiên nhiên, kiến tạo điạ lý, địa chất và các khu
vực riêng tạo thành môi trường sống cho các loại thực vật, động vật đang bị đe dọa, và địa
điểm thiên nhiên có giá trị khoa học, bảo tồn hay mang vẻ đẹp tự nhiên. Di sản thiên nhiên
bao gồm công viên và khu vực bảo tồn thiên nhiên, sở thú, thuỷ cung và vườn sinh thái
(UNESCO, 1972).
Các hoạt động liên quan đến di sản văn hoá và thiên nhiên bao gồm quản lý các địa điểm và
các bộ sưu tập có giá trị lịch sử, mỹ thuật, khoa học, môi trường và xã hội. Hoạt động bảo
tồn và lưu trữ tiến hành trong các bảo tàng và thư viện cũng thuộc nhóm này.
Bảo tàng được định nghĩa là “tổ chức thường trực phị lợi nhuận phục vụ xã hội và phát triển
xã hội, mở cửa cho công chúng; bảo tàng thu thập, bảo tồn, nghiên cứu, truyền bá và trưng
bày di sản vật thể và phi vật thể của loài người và môi trường vì mục đích giáo dục, học tập
và giải trí” (Hội đồng Bảo tàng Quốc tế, 2007). Các hình thức bảo tàng khác trong lĩnh vực
này bao gồm bảo tàng sống trong đó trưng bày các vật thể vẫn được cộng đồng sử dụng
trong các nghi lễ hoặc nghi thức thiêng liêng và bảo tàng ảo là nơi trưng bày di sản văn hoá
trên các phương tiện điện tử như CD hoặc trên mạng Internet.
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B. Biểu diễn và Kỷ niệm
Biểu diễn và kỷ niệm bao gồm toàn bộ các hình thức thể hiện sự kiện văn hoá trực tiếp.
Nghệ thuật biểu diễn bao gồm các hoạt động chuyên và nghiệp dư như kịch, khiêu vũ, nhạc
kịch và múa rối. Nghệ thuật biểu diễn còn bao gồm công tác tổ chức sự kiện văn hoá - Lễ
hội, Liên hoan và Hội chợ - diễn ra tại các địa phương và có thể được tổ chức dưới hình
thức không chính thức.
Âm nhạc, trong lĩnh vực văn hóa này, được định nghĩa dựa trên tính tổng thể, chứ không
quan tâm đến loại hình. Như vậy, âm nhạc bao gồm cả biểu diễn nhạc sống và nhạc thu,
sáng tác âm nhạc, thu âm, nhạc số kể cả việc tải nhạc lên, tải nhạc xuống và các loại nhạc
cụ.
C. Nghệ thuật thị giác và Nghề thủ công
Nghệ thuật thị giác là loại hình nghệ thuật tạo ra tác phẩm hình ảnh. Nghệ thuật thị giác
hướng đến khai thác phương diện thị giác và có nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù chúng
ta đều biết rằng nghệ thuật thị giác đương đại bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật liên lĩnh
vực như “nghệ thuật ảo” nhưng các loại hình này được xếp vào lĩnh vực E. Phương tiện
nghe nhìn và phương tiện truyền thông tương tác.
Lĩnh vực Nghệ thuật thị giác và Nghề Thủ công bao gồm Mỹ thuật như hội hoạ, tác phẩm
vẽ, điêu khắc; Thủ công; và Nhiếp ảnh. Các địa điểm thương mại trưng bày vật thể văn hoá
như triển lãm mỹ thuật thương mại cũng được phân loại thuộc lĩnh vực này.
FCS sử dụng định nghĩa của Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC) và UNESCO về Thủ công
hay các sản phẩm thủ công; đó là “các sản phẩm do thợ thủ công làm ra, hoàn toàn bằng
tay hay có sự hỗ trợ của công cụ dùng tay hay thậm chí sử dụng các loại máy móc miễn
là đóng góp trực tiếp từ công sức của người thợ chiếm phần đa số trong sản phẩm làm ra.
Tính đặc thù của sản phẩm thủ công khởi nguồn từ các đặc điểm khác biệt như tính thực
tế, mỹ thuật, nghệ thuật, sáng tạo, gắn liền với văn hoá, trang trí, chức năng, truyền thống,
biểu trưng về mặt tôn giáo và xã hội” (UNESCO và ITC, 1997).
UNESCO (UNESCO và ITC, 1997) xác định sáu danh mục lớn các sản phẩm thủ công
dựa trên nguyên liệu sản xuất: Song mây/liễu gai/thực vật hay sợi; Da, Kim loại, Gốm sứ,
Dệt may và Gỗ. Đồng thời văn bản này cũng xác định các danh mục bổ sung bao gồm các
loại nguyên liệu trong sản xuất thủ công, mang tính đặc thù theo từng vùng lĩnh vực hay
các nguyên liệu hiếm hoặc khó tạo tác như đá, thuỷ tinh, ngà voi, xương, vỏ hay xà cừ, v.v.
Ngoài ra còn có danh mục phụ trong đó các nguyên liệu và kỹ thuật khác nhau cùng được
sử dụng để tạo nên đồ trang trí, đồ kim hoàn, nhạc cụ, đồ chơi và các công trình nghệ thuật.
Tuy nhiều sản phẩm thủ công được sản xuất công nghiệp nhưng FCS vẫn xếp các sản
phẩm có đặc điểm truyền thống (về cấu trúc, thiết kế, công nghệ hay nguyên liệu) vào danh
mục FCS. Thủ công đương đại không xếp vào lĩnh vực Nghệ thuật thị giác và Thủ công, mà
được được xếp vào Lĩnh vực F, Lĩnh vực Dịch vụ thiết kế và Sáng tạo.
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D. Sách báo và ấn phẩm
Danh mục này bao gồm xuất bản với tất cả các hình thức khác nhau: Sách, Báo, và ấn
phẩm định kỳ và hoàn toàn giống như trong FCS 1986 (UNESCO, 1986); tuy nhiên danh
mục này còn bao gồm ấn phẩm điện tử và ảo như báo mạng, sách điện tử và phân phối
sách và các tài liệu dưới hình thức kỹ thuật số. Thư viện, gồm cả thư viện thật và ảo, và Hội
chợ sách cũng được xếp vào lĩnh vực này.
In ấn thường không nằm trong các phân loại văn hoá, hay trong định nghĩa của các ngành
công nghiệp văn hoá, và cũng không được coi là một hoạt động văn hoá. Tuy nhiên, theo
mô hình chu kỳ sản xuất, hoạt động in ấn là một phần trong chức năng sản xuất của ngành
công nghiệp xuất bản. Theo đó, FCS bao gồm cả hoạt động in ấn phục vụ cho mục đích văn
hóa. Khó khăn nảy sinh khi phân biệt các hoạt động in ấn bằng việc sử dụng hệ thống phân
loại thông kê sẵn có. Nhìn chung, các hoạt đông in ấn liên quan đến ngành xuất bản thì đều
được xếp vào lĩnh vực Sách và ấn phẩm với vai trò là một chức năng sản xuất trong ngành
xuất bản. Tuy nhiên, lĩnh vực này không bao gồm các Sản phẩm in khác như in danh mục
hàng hoá của công ty hay in “nhanh”. FCS đề nghị xếp các hoạt động in ấn liên quan này
vào danh mục thiết bị và vật liệu hỗ trợ.
E. Phương tiện nghe nhìn và phương tiện truyền thông tương tác
Thành tố cốt lõi trong lĩnh vực này là phát sóng Radio và Truyền hình kể cả truyền hình trực
tuyến Internet, Phim và video và Phương tiện truyền thông tương tác bao gồm trò chơi điện
tử và các hình thức biểu đạt văn hoá mới thông qua trang Web hay máy tính. Nó bao gồm
các trò chơi trực tuyến, cổng điện tử, các trang web có hoạt động liên quan đến mạng xã hội
như Facebook và trang web hình ảnh như Youtube. Tuy nhiên, phần mềm Internet và máy
tính được xem là cơ sở hạ tầng hay công cụ sản xuất nội dung trong phương tiện truyền
thông tương tác và được xếp vào lĩnh vực chuyển tiếp Thiết bị và vật liệu hỗ trợ.
Phương tiện truyền thông tương tác và phần mềm là hai lĩnh vực hoạt động quan trọng. Mặc
dù đã xuất hiện nhiều sản phẩm và dịch vụ truyền thông tương tác có mục đích sử dụng
là văn hoá (máy tính và trò chơi điện tử, trang web tương tác và nội dung di động) nhưng
ngành công nghiệp phần mềm thì hoàn toàn khác. Phương tiện truyền thông đại chúng
được FCS xếp vào lĩnh vực Phương tiện nghe nhìn và Phương tiện truyền thông tương tác.
Trên thực tế, việc này phụ thuộc vào hệ thống phân loại và khả năng của hệ thống này trong
việc phân tách các hoạt động truyền thông tương tác ra khỏi các hoạt động viễn thông và
phần mềm. Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC) có thể xác định một số, nhưng
không phải là tất cả các hoạt động truyền thông tương tác. Nếu không thể phân biệt các
hoạt động này theo CPC hay các hệ thống tiêu chuẩn phân loại khác thì các hoạt động này
sẽ được xếp vào lĩnh vực chuyển tiếp Thiết bị và Vật liệu hỗ trợ.
Phương tiện truyền thông tương tác có thể được định nghĩa mang tính tương tác khi (1) hai
hay nhiều đối tượng tác động lẫn nhau hoặc (2) người sử dụng có ảnh hưởng thay đổi đến
một đối tượng hay môi trường nội tại (người sử dụng chơi điện tử); hoặc (3) có sự tham gia
tích cực, chủ động của một người sử dụng; hoặc (4) có tác động hai chiều đối ngược chứ
không phải một chiều hay đơn thuần là tương tác nguyên nhân - hệ quả (Di sản Canada,
2008).
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Trò chơi điện tử và quá trình làm ra chúng (thiết kế phần mềm) cũng được xếp vào danh
mục này bởi vì chúng thể hiện một hoạt động tương tác.
F. Dịch vụ Thiết kế và Sáng tạo
Lĩnh vực Dịch vụ Thiết kế và Sáng tạo không tồn tại trong FCS 1986 (UNESCO, 1986). Lĩnh
vực này bao gồm các hoạt động, hàng hoá và dịch vụ được tạo ra từ quá trình thiết kế mang
tính sáng tạo, nghệ thuật và mỹ thuật các sản phẩm, công trình và danh lam thắng cảnh.
Lĩnh vực này bao gồm Dịch vụ Thời trang, Thiết kế Đồ hoạ và Nội thất, Thiết kế Danh lam
Thắng cảnh, Kiến trúc và Quảng cáo. Kiến trúc và Quảng cáo; là bộ phận quan trong lĩnh
vực văn hoá chủ đạo, tuy nhiên chỉ là nhóm dịch vụ. Mục đích cơ bản của dịch vụ kiến trúc
và quảng cáo là cung cấp dịch vụ sáng tạo, hay sản phẩm đầu vào trung gian cho sản phẩm
cuối cùng không phải lúc nào cũng mang đặc tính văn hóa. Ví dụ, sản phẩm cuối cùng của
dịch vụ quảng cáo sáng tạo có thể là một quảng cáo thương mại mà bản thân nó không
phải là sản phẩm văn hoá nhưng lại được tạo ra từ hoạt động sáng tạo. Để tránh trùng lặp,
quyết định cuối cùng là xếp các hoạt động thiết kế vào các lĩnh vực khác chứ không phải là
lĩnh vực F. Ví dụ, toàn bộ các công trình được coi là di sản thì đã được phân loại trong lĩnh
vực A. Di sản văn hoá và thiên nhiên, nhưng sản phẩm thiết kế truyền thông tương tác thì
lại được xếp vào lĩnh vực E. Phương tiện nghe nhìn và Phương tiện truyền thông tương tác.
Lĩnh vực chuyển tiếp
Mặc dù các lĩnh vực này có thể đứng riêng thành những lĩnh vực độc lập, nhưng chúng
được xem là các vùng chuyển tiếp vì chúng có thể được áp dụng trong các lĩnh vực văn
hoá khác.
Lĩnh vực Di sản Văn hoá Phi vật thể được xem là lĩnh vực văn hoá tuyệt đối trong khi các
lĩnh vực chuyển tiếp còn lại Lưu trữ và bảo tồn, Giáo dục và Đào tạo, và Thiết bị và Vật liệu
hỗ trợ mang tính văn hóa tương đối bởi vì chúng bao hàm các thành tố và hoạt động mang
tính văn hoá, vì vậy chúng có vai trò quan trọng đối với văn hoá và FCS
Di sản văn hoá phi vật thể (lĩnh vực văn hoá chuyển tiếp)
Công ước UNESCO về Bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể (UNESCO, 2003b) định nghĩa
Di sản Văn hoá Phi vật thể (ICH) là “tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ
năng – và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hoá được
các cộng đồng, các nhóm người và trong một số trường hợp là cá nhân công nhận là một
phần trong di sản văn hoá của họ” (Điều 2).
Di sản văn hoá phi vật thể vừa có tính truyền thống vừa có tính đương đại. Di sản văn hoá
phi vật thể được “truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, và “được cộng đồng và nhóm xã
hội không ngừng tái tạo để thích nghi với môi trường, và mối quan hệ qua lại giữa cộng
đồng với tự nhiên và lịch sử của họ, đồng thời hình thành trong họ ý thức về bản sắc và sự
kế tục” (Điều 2).
Đặc điểm đặc thù của Di sản văn hoá phi vật thể là chúng chỉ được xác định khi được cộng
đồng coi là là một phần trong di sản của họ. Nói cách khác, không có bất kỳ yếu tố nội sinh
nào trong các biểu đạt hay tập quán có thể cho phép cơ quan, tổ chức hay cá nhân (chính
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phủ, nhà thống kê, nhà nghiên cứu) xác định đó là di sản văn hoá phi vật thể. Vì vậy, nhận
dạng và định nghĩa di sản văn hoá phi vật thể là công việc của cộng đồng, nhóm người và
trong một số trường hợp là các cá nhân - những người có vai trò tạo tác, duy trì và truyền
tải di sản phi vật thể. .
Không thể xem Di sản văn hoá phi vật thể là một lĩnh vực văn hoá riêng lẻ gồm hoạt động
hoặc sản xuất văn hoá, mà hơn thế di sản văn hoá phi vật thể còn thể hiện trong tất cả các
lĩnh vực văn hoá khác trong FCS. Ví dụ, di sản văn hoá phi vật thể có thể được phản ảnh
trong nghề thủ công và nghệ thuật biểu diễn. Vì lí do này, lĩnh vực văn hoá phi vật thể được
xếp vào lĩnh vực chuyển tiếp (Xem Hình 2). Một số tập quán và hoạt động văn hoá trong đó
thể hiện các di sản văn hoá phi vật thể bao gồm: a) truyền thống và biểu đạt bằng lời, trong
đó ngôn ngữ như là phương tiện truyền tải di sản văn hoá phi vật thể; b) nghệ thuật biểu
diễn; c) tập quán, nghi lễ xã hội và các sự kiện lễ hội; d) kiến thức, tập quán về thiên nhiên
và vũ trụ; và e) bí quyết về nghề thủ công truyền thống.
Để có thể xác định lĩnh vực Di sản văn hoá phi vật thể mới này, UNESCO đã phải mất nhiều
năm nghiên cứu về chức năng và giá trị của tập quán và biểu đạt văn hoá. Điều này xây
dựng nền tảng cho nhiều hướng tiếp cận mới để hiểu, bảo vệ và trân trọng di sản văn hoá
– bao gồm việc công nhận các cộng đồng và nhóm người là những người nhận dạng, thể
hiện, tái tạo và truyền tải di sản văn hoá phi vật thể.
Lưu trữ và Bảo tồn (Lĩnh vực chuyển tiếp)
Lưu trữ là thu thập và cất giữ các loại hình văn hoá (vật thể và phi vật thể) vì mục đích bảo
tồn, gìn giữ cho thế thệ sau, cho công tác trưng bày và tái sử dụng (ví dụ bảo tồn công trình
và di tích lịch sử, kho lưu trữ âm thanh và thư viện hình ảnh). Bảo tồn là duy trì hay gìn giữ
và quản lý một đặc tính văn hoá hay đặc tính tự nhiên nào đó.
Hoạt động Lưu trữ và Bảo tồn xảy ra trong mỗi một lĩnh vực văn hoá (tác phẩm viết tay của
nhà văn, chương trình biểu diễn đầu tiên ra mắt tác phẩm mới, chương trình hòa nhạc/trưng
bày). Di sản lưu trữ vừa là điều khoản tham chiếu vừa là khởi nguồn cho nhiều sáng kiến
mới. Hơn nữa, việc lưu trữ và bảo tồn ngành mỹ thuật, thủ công, thiết kế, kiến trúc, xuất
bản và văn hoá nghe nhìn lại là động lực sáng tạo sản phẩm mới. Ví dụ, công trình lịch sử
có chức năng bảo tồn (trưng bày) giá trị kiến trúc; bảo tàng và phòng trưng bày đóng vai trò
gìn giữ (và trưng bày) sản phẩm hội hoạ, điêu khắc, đồ kim hoàn và các đồ tạo tác khác mà
giá trị của chúng tồn tại trong chính thiết kế của chúng (ví dụ, tất cả mọi thứ từ nội thất đến
ô tô); còn hoạt động lưu trữ thì có vai trò bảo tồn tài liệu nguyên gốc như tác phẩm viết tay,
ảnh, sách, phim và bản thu radio.
Giáo dục và Đạo tạo (Lĩnh vực chuyển tiếp)
FCS không xem xét Giáo dục trên tính tổng thể mà chỉ coi giáo dục là phương tiện truyền
tải giá trị văn hoá hay kỹ thuật văn hoá. Hoạt động học tập hỗ trợ quá trình phát triển, tìm
hiểu và nhận thức về văn hoá, bao gồm các quá trình đánh giá phê bình (ví dụ, đánh giá
phê bình văn chương, hoạt đông nghệ thuật và khiêu vũ trong trường học). Giáo dục còn là
môi trường truyền tải văn hoá qua các thế hệ. Nó cũng là phương tiện giúp con người học
cách tôn vinh hay đánh giá giá trị (phê bình) của các hoạt động và sản phẩm văn hoá. Giáo
dục còn là quá trình xã hội hoá qua đó văn hoá được truyền bá và phát triển tính sáng tạo,
từ đó vừa thách thức các chuẩn mực văn hoá đương thời.
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Giáo dục và Đào tạo trong văn hoá hỗ trợ cá nhân đạt được kỹ năng để sáng tạo và tạo tác
các sản phẩm văn hoá. Giáo dục và đào tạo dạy con người cách đánh giá kết quả tiêu dùng
hàng hoá và dịch vụ văn hoá hay đánh giá lợi ích xã hội khi tham gia vào hoạt động văn hóa.
Nó cũng đóng vai trò truyền bá văn hoá phi vật thể trong hệ thống chính thức hoặc không
chính thức, từ đó tạo nên bản sắc của cộng đồng. Giáo dục và đào tạo, vì vậy, đóng vai trò
quan trọng trong tất cả các lĩnh vực văn hoá và trong toàn bộ chu kỳ văn hoá.
Nếu sử dụng biến số giáo dục thì các quốc gia cần phải sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế về phân
loại giáo dục (ISCED97) (Viện thống kê UNESCO-UIS, 2006d) trong quá trình thu thập dữ
liệu và phân loại dữ liệu theo hệ thống phân loại ISCED97 trong quá trình xử lỹ dữ liệu để
đảm bảo tính so sánh quốc tế. Các quốc gia cũng cần sử dụng cấu trúc phân loại đối với
các lĩnh vực giáo dục trong hệ thống ISCED97.
Thiết bị và Vật liệu hỗ trợ (Lĩnh vực chuyển tiếp)
Lĩnh vực này bao gồm “công cụ sử dụng trong hoạt động và sản phẩm văn hoá”. Sản phẩm
văn hoá (hàng hoá và dịch vụ) được định nghĩa trong các lĩnh vực văn hoá khác nhau là sản
phẩm trực tiếp liên quan đến nội dung văn hoá. Trong khi đó, thiết bị và vật liệu hỗ trợ liên
quan đến các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như các dịch vụ bổ sung (thậm chí nếu chỉ
mang một chút nội dung văn hóa); lĩnh vực này nhằm hỗ trợ hay tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm văn hoá. Internet là công cụ chủ yếu
trong quá trình truyền tải, sản xuất và truyền bá hàng hoá, dịch vụ văn hoá. Vì vậy, Internet
được xếp vào lĩnh vực này. Máy tính và thiết bị công nghệ thông tin cũng được xếp vào lĩnh
vực này vì chúng là cơ sở xây dựng, truyền bá và truyền tải Internet và cũng là phương tiện
tạo nên các phương tiện truyền thông tương tác khác.
Lý do cần phải phân biệt danh mục này với các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực A tới F là
để nhận dạng các yếu tố không mang đặc thù văn hoá nhưng vẫn được sử dụng trong quá
trình sản xuất và sử dụng hàng hoá văn hóa hay trong các hoạt động văn hoá, và chúng có
vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của các sản phẩm văn hoá này.
Nghiên cứu về lĩnh vực văn hoá được thực hiện trong từng lĩnh vực văn hoá theo mã số
tương ứng.
Lĩnh vực liên quan
Thể thao và Giải trí và Du lịch luôn không được coi là các hoạt động văn hoá; dù vậy, chúng
bao hàm các yếu tố văn hoá. Nói cách khác, Thể thao và Giải trí và Du lịch có các hoạt động
mang tính chất văn hoá nhưng thành tố cấu thành cơ bản lại không mang tính văn hoá. Do
đó, chúng chỉ xuất hiện trong FCS với vai trò là Lĩnh vực liên đới.
G. Du lịch
Về định tính, du lịch khác với các lĩnh vực văn hoá khác vì không thể phân loại du lịch như
là một khu vực theo cách truyền thống; nói cách khác không thể đo lường du lịch thông qua
một thị trường cụ thể hay một sản phẩm đầu ra trong một ngành nào đó. Thay vào đó, cần
hiểu du lịch như một hoạt động dựa trên nhu cầu và do khách hàng xác định và do đó du
lịch được liên kết chặt chẽ với các tất cả các lĩnh vực văn hoá khác trong khu vực văn hóa
bởi vì mỗi lĩnh vực đều bao gồm các hoạt động do du khách thực hiện thường xuyên. Vì lý
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do này, hiện đã có phương pháp luận quốc tế thống nhất để đo lường tác động kinh tế của
du lịch một phần dựa trên sự phát triển của tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) (xem Eurostat,
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế của Liên Hợp Quốc, Liên hiệp quốc và Tổ chức du
lịch thế giới của Liên Hợp Quốc, UNWTO, 2001).
FCS định nghĩa phương diện văn hoá của Du lịch như là các hoạt động Du lịch văn hoá, Du
lịch tinh thần và Du lịch sinh thái. Mặc dù chưa có bất kỳ định nghĩa nào về Du lịch văn hoá
được quốc tế chấp thuận nhưng FCS đề xuất định nghĩa: du lịch văn hóa là ‘đi tham quan
du lịch theo nhu cầu khách hàng đến các nền văn hoá hay địa điểm khác để tìm hiểu về con
người, lối sống, di sản và nghệ thuật theo cách mà thật sự thể hiện giá trị và bối cảnh lịch
sử, bao gồm cả việc trải nghiệm sự khác biệt giữa các nền văn hoá” (Steinberg C, 2001).
Du lịch văn hoá còn có thể tồn tại dưới hình thức Du lịch tinh thần hay Du lịch sịnh thái. Các
hoạt động này được coi là các lĩnh vực văn hoá và được xếp vào lĩnh vực A, B, C hoặc lĩnh
vực di sản văn hoá phi vật thể. Ví dụ, du khách đến thăm địa danh hay tham dự buổi hoà
nhạc thì đều được coi là hoạt động trong lĩnh vực văn hoá.
Thống kê du lịch áp dụng hướng tiếp cận TSA nhằm đánh giá nhu cầu của du khách về
hàng hoá và dịch vụ (quốc tế và nội địa). Nó bao gồm chi phí đi lại, chỗ ở và các khoản chi
tiêu khác. Tuy nhiên, thống kê du lịch cũng cần bao gồm các dữ liệu phi tiền tệ tập trung vào
số lượng du khách và mục đích chuyến đi. Vì vậy, để tránh trùng lặp, các hoạt động du lịch
được xếp vào lĩnh vực này (ví dụ hướng dẫn viên du lịch hay người điều hành du lịch) cũng
như các hoạt động không thuộc ngành văn hoá mà trong đó du khách thường tham gia rất
nhiều vào hoạt động (ví dụ như chỗ ở)
H. Thể thao và Giải trí
Thể thao
Thể thao được định nghĩa rộng hơn trong FCS vì nó bao gồm các hoạt động thể thao có tổ
chức và/hoặc thi đấu cũng như các hoạt động Thể dục thể dục thẩm mỹ và Thể dục duy trì
sự khoẻ mạnh và giải trí thể chất. Cả hoạt động thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư đều
được xem xét trong FCS.
Đối với một số quốc gia, các hoạt động thể thao đặc thù có liên hệ mật thiết với bản sắc
văn hoá vì thể thao có thể liên quan chặt chẽ đến truyền thống và cơ cấu xã hội, ví dụ như
đấu vật Sumo ở Nhật Bản. Ở các nước khác, thể thao chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí,
và hầu hết được thực hiện với cường độ mạnh hơn một chút so với thể dục. Hơn nữa, một
hoạt động thể thao có thể được nhìn nhận theo các cách khác nhau tại các nước khác nhau.
Trong một số hệ thống phân loại (Uỷ ban Châu Âu, 2002), xem các sự kiện thể thao trực
tiếp hay xem trên Tivi được coi là hoạt động văn hóa, thì thể thao chuyên nghiệp không nhất
thiết được nhìn nhận là hoạt động văn hoá. Các hướng tiếp cận khác biệt rõ rệt cùng với
cách hiểu chung rằng chỉ cần tham gia mà không nhất thiết phải là thể thao thì vẫn được coi
là ‘sản phẩm’ hay ‘ngành’ có mang tính văn hoá’ đã đưa đến kết luận cuối cùng là thể thao
là như một hoạt động liên đới.
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Giải trí
Lĩnh vực này cũng bao gồm Giải trí, được định nghĩa là hoạt động đem lại niềm vui thích và
thư giãn để giải trí, tiêu khiển hay kích thích. Giải trí bao gồm Cờ bạc, Công viên vui chơi giải trí và các hoạt động giải trí khác. Nó không bao gồm các hoạt động giải trí thể chất khác
mà đã nằm trong lĩnh vực thể thao.
Đánh bạc
Đánh bạc bao gồm các cơ sở tham gia vào việc cung cấp dịch vụ cá cược như sòng bạc,
thiết bị đặt cược cho đường đua, phòng chơi bingo, máy chơi game, phát hành xổ số và đơn
vị tổ chức cá độ (Cục thống kê Úc, ABS, 2001).
Ở một số quốc gia như Vương quốc Anh, đánh bạc thông qua xổ số là một nguồn thu chính
của ngành văn hoá. Điều này giải thích vì sao đánh bạc được coi là một phần trong FCS
nhưng được xếp vào lĩnh vực liên quan.
Công viên vui chơi giải trí
Hoạt động vui chơi giải trí bao gồm công viên vui chơi giải trí và các địa điểm giải trí tương
tự.
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3. Thống kê văn hóa: Đo lường từ phương diện kinh tế
Phần này xem xét cách đo lường một vài khía cạnh kinh tế của các hoạt động văn hóa bằng
cách sử dụng các hệ thống phân loại quốc tế hiện nay. Khía cạnh kinh tế của văn hóa đề
cập trong Khung thống kê bao gồm tất cả các hoạt động, dịch vụ và hàng hóa do các ngành
công nghiệp văn hóa tạo ra thông qua quá trình thủ công hay công nghiệp. Kết quả của cách
tiếp cận này được trình bày trong phần phân chia các lĩnh vực theo hoạt động, dịch vụ và
hàng hóa văn hóa hoặc theo nghề thông qua các mã số liên kết với các chức năng của chu
kỳ văn hóa. Minh họa có ở phần 5, trong đó có danh sách tất cả các mã liên quan theo các
nhóm phân loại tương ứng.

3.1. Sử dụng hệ thống phân loại quốc tế để đo lường phương diện kinh tế
của văn hóa
Phần này tập trung nghiên cứu cách sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu hiện có để thu
thập số liệu thống kê. Những công cụ thu thập dữ liệu hiện tại bao gồm các hệ thống phân
loại quốc tế hiện có. Những hệ thống phân loại này sẽ cho phép tạo ra và phân tích các dữ
liệu có thể so sánh quốc tế trong lĩnh vực văn hóa. Hầu hết các cách phân loại quốc tế này
tạo ra một khung toàn diện, trong đó có thể thu thập và báo cáo dữ liệu kinh tế theo định
dạng đã được thiết kế phục vụ mục đích phân tích, quyết định và hoạch định chính sách
kinh tế.
Có thể sử dụng dữ liệu hành chính và các mẫu khảo sát hiện tại (cá nhân, doanh nghiệp và
hộ gia đình) để xây dựng một dải rộng dữ liệu văn hóa, nhằm đo lường sự đóng góp của
văn hóa đối với nền kinh tế quốc gia xét về mặt Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và xác định
các xu hướng việc làm văn hóa và tiêu thụ văn hóa. Các dữ liệu kinh tế, về sản xuất và việc
làm văn hóa, hiện nay được hầu hết các cơ quan thống kê quốc gia xây dựng bằng cách
tổng hợp lại các số liệu thống kê kinh tế thông thường từ kết quả các cuộc khảo sát kinh tế
hiện có, sử dụng các cách phân loại thống kê chuẩn quốc tế (xem Phần 5). Thường thì dữ
liệu được thu thập từ các cuộc khảo sát kinh doanh và doanh nghiệp, khảo sát chi tiêu hộ
gia đình, số liệu lưu trữ về doanh nghiệp, khảo sát về thu nhập, khảo sát lực lượng lao động
và các cuộc điều tra dân số. Tuy các công cụ thu thập dữ liệu này có thể không được chủ
định thiết kế cho việc thu thập thông tin văn hóa nhưng chúng cho phép phân tích các hoạt
động văn hóa có tính chọn lọc và các hoạt động liên quan.
Phần này sử dụng bốn hệ thống phân loại kinh tế quốc tế. Danh sách chi tiết được nêu ở
phần 5 của báo cáo này:
i.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại ngành (ISIC 4) – để nhận dạng các hoạt động
hoặc các ngành sản xuất văn hóa (Phần 5, bảng 2);

ii.

Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC 2) – để nhận dạng hàng hóa và dịch vụ
văn hóa (Phần 5, bảng 2);

iii.

Hệ thống hài hoà mô tả và mã hóa hàng hóa 2007 (HS 200) (Phần 5, bảng 3) và Cán
cân thanh toán mở rộng (EBOPS) (Phần 3, bảng 1)- để nhận dạng hoạt động thương
mại hàng hóa và dịch vụ văn hóa quốc tế;
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iv.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề nghiệp (ISCO 08) – để nhận dạng các
nghề trong văn hóa (Phần 5, bảng 4)

Nhiều công cụ thu thập dữ liệu thống kê và khảo sát ở cấp quốc gia và quốc tế sử dụng các
hệ thống phân loại này. Thông thường có sự ăn khớp giữa các hệ thống phân loại quốc tế
và các hệ thống phân loại quốc gia hay khu vực như Hệ thống phân loại lao động Bắc Mỹ
(NAICS), Hệ thống phân loại lao động chuẩn của Niu-di-lân và Úc (ANZSIC) hay Hệ thống
phân loại các hoạt động kinh tế của Cộng đồng châu Âu (NACE). Có thể sử dụng Hệ thống
phân loại sản phẩm của Bắc Mỹ (NAPCS) và Hệ thống phân loại sản phẩm theo hoạt động
(CPA) của Châu Âu để phân loại sản phẩm. Thường có thể tìm được các bảng tương ứng
và sử dụng chúng nhằm tạo ra sự liên kết giữa bất kỳ hai hệ thống phân loại nào1.
Một mô hình kinh tế được sử dụng rộng rãi nữa là Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). SNA
08 cũng tương thích với các mã ISIC 4 và CPC 2. Ngoài ra, hệ thống này còn sử dụng Hệ
thống phân loại các khoản chi theo phân loại dựa trên mục đích các chức năng của chính
phủ (COFOG), Phân loại tiêu dùng cá nhân theo mục đích (COICOP) và Phân loại mục đích
của các cơ quan phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình (COPNI). Dưới đây là minh họa các hoạt
động văn hóa được nhận dạng dựa trên các hệ thống phân loại này:
i.

COFOG được sử dụng để đánh giá các khoản chi văn hóa công. Các nhóm văn hóa
chính được xác định theo các mã dưới đây:
08.1.0 - Dịch vụ thể thao và giải trí (IS)
08.2.0 - Dịch vụ văn hóa (IS)
08.3.0 - Dịch vụ xuất bản và phát thanh, truyền hình (CS)
08.5.0 - Giải trí, văn hóa và tôn giáo cho Nghiên cứu và phát triển (CS)
08.6.0 - Giải trí, văn hóa và tôn giáo, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác (CS)

ii.

COICOP định nghĩa văn hóa theo các mã sau:
13 – Chi cho tiêu dùng cá nhân của các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình
(NPISHs):
13.3 – Giải trí và văn hóa
14 – Chi cho tiêu dùng cá nhân của chính phủ:
14.3. Giải trí và văn hóa

iii.

Các mã COPNI liên quan đến văn hóa gồm:
03 – Giải trí và văn hóa
03.1- Dịch vụ thể thao và giải trí
03.2 – Dịch vụ văn hóa

1

Có thể tìm thấy các hệ thống phân loại và bảng tương ứng ở mục Tài liệu phân loại của Cơ quan
thống kê Liên hợp quốc và trang web RAMON của Châu Âu (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.
cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC)
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Cần lưu ý rằng đánh giá văn hóa chỉ dựa trên những mã được đề cập ở trên hoặc dữ liệu
SNA sẽ không đánh giá hết được mức độ đóng góp của văn hóa đối với nền kinh tế. Đây
chính là một trong những lý do tại sao một số nước như Chi-lê và Colombia đã bắt đầu xây
dựng Tài khoản vệ tinh văn hóa. Chẳng hạn như tổ chức Convenio Andrés Bello (CAB), một
tổ chức liên chính phủ quốc tế hoạt động ở Cô-lôm-bi-a và một số nước Mỹ La tinh khác,
đã xây dựng phương pháp thực hiện tài khoản vệ tinh văn hóa. Tài khoản vệ tinh sẽ giúp
đánh giá sự đóng góp về mặt kinh tế của các ngành công nghiệp văn hóa và hoạt động văn
hóa đối với GDP. Cách thức này sẽ tạo ra thách thức lớn trong việc đánh giá và lồng ghép
các hoạt động và sản phẩm văn hóa phi thị trường. Khung thống kê văn hóa sẽ là mô hình
để triển khai tài sản vệ tinh quốc gia thông qua việc khuyến khích sử dụng các hệ thống
phân loại, cụ thể là ISIC và ISCO. Cái được của đường hướng này là cho phép đánh giá
khía cạnh tài chính của văn hóa một cách rõ ràng hơn thông qua các phương pháp kế toán.
Ngược lại, Khung hành động hiện tại sử dụng các thước đo hoạt động và ảnh hưởng văn
hóa rộng hơn tài khoản vệ tinh, vốn chỉ tập trung vào ảnh hưởng về mặt kinh tế của văn hóa.

3.2. Nhận dạng các hoạt động sản xuất văn hóa và các sản phẩm văn hóa:
Sử dụng hệ thống Phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC) và Hệ thống tiêu chuẩn
quốc tế về phân loại ngành (ISIC)
Phần này minh họa cách sử dụng hệ thống CPC 2 và ISIC 4 để nhận dạng các hoạt động
sản xuất văn hóa. Phần này chủ yếu đề cập đến bốn giai đoạn trong chu kỳ sản xuất: sang
tạo, sản xuất, truyền bá và trưng bày/tiếp nhận/truyền tải.
Giai đoạn tiêu dùng/tham gia phản ánh các hành vi xã hội và kinh tế. Những hành vi này
được ghi lại bằng nhiều công cụ thống kê khác nhau và sẽ được thảo luận ở phần 4. Chẳng
hạn như hàng hóa văn hóa có thể được sản xuất trên cơ sở phi thương mại, thông qua rất
nhiều nhà sản xuất, bao gồm các cơ quan chính phủ, cơ sở tình nguyện, các thợ nghiệp dư
hoặc các nhóm họa sĩ và người sáng tạo không có tổ chức .
Mặc dù hệ thống CPC vẫn chưa được sử dụng rộng rãi nhưng vì hệ thống này cung cấp
thông tin chi tiết hơn nên có thể được sử dụng bổ trợ cho hệ thống ISIC. Điều này sẽ giúp tạo
ra tính so sánh lớn hơn và nhận dạng được các ngành sản xuất văn hóa và sản phẩm văn
hóa chính xác hơn (xem phần 5, bảng 2). Điều này đặc biệt đúng với dữ liệu về dịch vụ. Mục
đích chính của CPC là tạo ra khung so sánh quốc tế về số liệu thống kê sản phẩm và hướng
dẫn việc xây dựng hoặc chỉnh sửa các hệ thống phân loại sản phẩm hiện tại nhằm tạo ra sự
tương thích giữa các hệ thống này với các chuẩn quốc tế. ISIC được xây dựng nhằm tăng
tính nhất quán trong việc phân loại sản phẩm. Về nguyên tắc, CPC xếp hàng hóa và dịch
vụ vào các nhóm thường do một ngành sản xuất, như được định nghĩa trong hệ thống ISIC.
Ý tưởng xây dựng hệ thống ISIC là nhằm biến nó trở thành hệ thống phân loại các hoạt
động sản xuất chuẩn. Mục đích chính của hệ thống này là cung cấp một số nhóm hoạt động
mà có thể sử dụng để thu thập và trình bày số liệu thống kê theo các hoạt động đó. Do đó,
mục đích của ISIC là trình bày các nhóm hoạt động này theo cách mà có thể phân loại các
thực thể dựa trên các hoạt động kinh tế mà họ thực hiện. Hệ thống này bao gồm một cấu
trúc phân loại thống nhất và dính kết các hoạt động kinh tế dựa trên một nhóm các khái
niệm, định nghĩa, nguyên tắc và quy tắc phân loại đã được quốc tế công nhận. ISIC cung
cấp một khung toàn diện, trong đó dữ liệu kinh tế có thể được thu thập và báo cáo theo
khuôn mẫu được thiết kế cho mục đích phân tích, ra quyết định và hoạch định chính sách
kinh tế (Cơ quan thống kê Liên hợp quốc, 2008).
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Nhìn chung, lĩnh vực của ISIC bao gồm các hoạt động sản xuất, tức là các hoạt động kinh
tế trong giới hạn sản xuất của Hệ thống tài khoản quốc gia. Các hoạt động sản xuất được
định nghĩa là việc sử dụng đầu vào để tạo ra đầu ra. Một trong những lợi ích chính của việc
sử dụng hệ thống ISIC là, trái ngược với hệ thống CPC, hệ thống này được các nước sử
dụng rộng rãi. Tuy nhiên, ISIC, chỉ với 4 chữ số, không chi tiết bằng CPC; do đó, một số
hoạt động văn hóa thường bị ẩn đi trong một nhóm phân loại rộng hơn hoặc được nhóm
vào chung một mã. Đó là lý do tại sao cần phải tạo ra sự tương ứng giữa hai hệ thống phân
loại và sự tương ứng này được trình bày ở bảng 2. Bảng này liên kết hoạt động sản xuất
với sản phẩm tương ứng để dễ dàng nhận dạng một phần của cả ngành rộng đã tham gia
vào các hoạt động sản xuất văn hóa.
Điểm hạn chế của CPC và ISIC
Như đã đề cập ở phần trên, mặc dù những hệ thống phân loại này không được xây dựng
riêng cho lĩnh vực văn hóa, nhưng ta có thể sử dụng chúng để đánh giá các hoạt động và
sản phẩm văn hóa.
CPC
Hệ thống CPC cho phép phân loại tốt hơn nhằm ghi lại những hình thức văn hóa mới như
các phương tiện kỹ thuật số bao gồm nhạc và sách điện tử có thể tải về được nêu ở Bảng
2. Tuy nhiên, không thể nhận dạng được một số hàng hóa và dịch vụ văn hóa bằng hệ thống
CPC (hay bất kỳ hệ thống phân loại thống kê quốc tế hiện có nào khác). Chẳng hạn như khó
nhận dạng các hoạt động giáo dục và đào tạo liên quan đến văn hóa bằng CPC hơn trong
khi nhận dạng những hoạt động này dễ dàng hơn bằng hệ thống ISIC Phiên bản 4 (tức là
mã 8541 và 8542 về Giáo dục thể thao và giải trí và Giáo dục văn hóa), hệ thống ISCO 08 và
Hệ thống phân loại giáo dục chuẩn quốc tế của riêng UNESCO (ISCED) (UNESCO, 2006d).
Có một số trường hợp mã CPC bao gồm cả các hoạt động văn hóa và phi văn hóa mà
không thể tách rời được. Trong hầu hết các trường hợp, những nhóm CPC này thường
được gộp vào FCS. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc đánh giá quá cao các hoạt động
văn hóa đang được xem xét. Khi có thể, người sử dụng dữ liệu nên tách hoạt động văn hóa
khỏi hoạt động phi văn hóa, đối với mỗi mã tương ứng.
ISIC
Phiên bản 4 của hệ thống ISIC bao gồm nhóm thông tin và truyền thông (xem Bảng 2). Nhóm
này được thiết kế để phản ánh cấu trúc hiện nay của ngành này. Mặc dù phiên bản này đã
bao gồm các hoạt động phát thanh và truyền hình nhưng vẫn không thể xác định được các
hoạt động văn hóa cụ thể đòi hỏi phải sử dụng Internet như tải sách điện tử và nhạc.
ISIC không phân biệt giữa việc sản xuất chính thức và phi chính thức, giữa sản xuất hợp
pháp và bất hợp pháp hay giữa các hoạt động thị trường và phi thị trường - những hoạt
động thường tồn tại dưới dạng dịch vụ phi thị trường. ISIC đã đề xuất một cách thu thập dữ
liệu thay thế phục vụ cho việc phân tích và báo cáo số liệu thống kê không chính thức của
ngành. Cách thu thập dữ liệu này được mong đợi chỉ là công cụ tạo ra cách trình bày dữ liệu
chuẩn về các hoạt động phi chính thức của ngành (Liên hợp quốc, 2008).
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Ngoài ra, vì đây là một hệ thống phân loại lao động nên không thể dùng ISIC để đo lường
các hoạt động văn hóa phi công nghiệp. Một điểm yếu chính khi sử dụng mã ISIC để đo
lường các hoạt động văn hóa là:
Đối với nghề thủ công, ISIC không phân biệt giữa các phương pháp sản xuất truyền thống
và hiện đại và vì thế không thể xác định được sản xuất truyền thống hay sản xuất bằng tay.
Hai mã ISIC dưới đây được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực văn hóa:
i.

9000 (Hoạt động giải trí và Nghệ thuật sáng tạo): mã này bao hàm rất nhiều hoạt động
nghệ thuật, và những hoạt động này cũng đúng với tất cả các lĩnh vực (từ A đến F) của
FCS. Trong khi một nhóm tác giả hay giới nhà văn có thể không được coi là một phần
của mã 581x Xuất bản thì một đường hướng tương tự có thể nhận dạng một doanh
nghiệp hay tổ chức hợp tác gồm các họa sĩ, một ban nhạc bốn người chơi nhạc cụ dây
hay một ban nhạc rock lớn, những nhóm người có thể tạo ra một nguồn thu nhập lớn
như một doanh nghiệp.

ii.

8542 (Giáo dục văn hóa): Mã này bao gồm việc giáo dục chính quy và không chính quy
về các hoạt động văn hóa như trong mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc và khiêu vũ. Do đó,
mã này không thuộc bất kỳ một lĩnh vực cụ thể nào. Mã này có thể được coi là việc đào
tạo đặc trưng của ngành hoặc là các doanh nghiệp hay tổ chức sử dụng giáo dục để
thúc đẩy các hoạt động văn hóa trong lĩnh vực liên quan.

Một mã ISIC nữa được đề xuất sử dụng là 3220 (Các dụng cụ âm nhạc), thể hiện việc sản
xuất các dụng cụ âm nhạc. Trong chu kỳ văn hóa, việc sản xuất các dụng cụ âm nhạc được
coi là môt hoạt động văn hóa vì nó là một phần của thành tố sản xuất (đầu vào) cho việc
biểu đạt nghệ thuật.

3.3. Thương mại văn hóa quốc tế: Sử dụng hệ thống Hài hòa (HS) và Hệ
thống EBOPS
Phần này đánh giá việc thương mại quốc tế các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Dữ liệu về
dòng hàng hóa văn hóa được xây dựng bằng Hệ thống mã hóa và mô tả hàng hóa phiên
bản 2007 (xem Bảng 3) sử dụng số liệu thống kê hải quan do Tổ chức Hải quan thế giới xây
dựng trong khi dữ liệu về dịch vụ văn hóa được ghi lại bằng Hệ thống phân loại dịch vụ Cán
cân thanh toán mở rộng (EBOPS). Có thể xác định mức độ của các dòng hàng hóa và dịch
vụ văn hóa trong mỗi nền kinh tế tương ứng bằng cách sử dụng hai hệ thống phân loại này.
Dòng hàng hóa văn hóa quốc tế
Hệ thống hài hòa (HS) phân loại hàng hóa theo đặc điểm vật lý có thể quan sát thấy và
không theo tình trạng nội dung, giá trị văn hóa hay các tiêu chí tương tự khác của quốc gia.
Hệ thống này chỉ ghi lại những hàng hóa đã được kê khai khi qua biên giới. Do đó, cần phải
gộp dữ liệu hàng hóa với dữ liệu dịch vụ để có bức tranh đầy đủ hơn về các dòng hàng hóa
và dịch vụ văn hóa. Danh sách các mã liên quan đến các dòng hàng hóa và dịch vụ quốc
tế được trình bày ở Phần 5 trong Bảng 3. Các mã HS có mối liên hệ với các mã trong hệ
thống phân loại Thương mại quốc tế chuẩn Phiên bản 4 (SITC 4), hệ thống này cung cấp ít
chi tiết hơn nhưng thường được nhiều nước sử dụng hơn cho việc xây dựng số liệu thống
kê hải quan.
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Tuy nhiên, một số lĩnh vực văn hóa rất khó đo lường bằng cách sử dụng dữ liệu hải quan.
Chẳng hạn như không thể phân biệt được hàng thủ công với hàng công nghiệp khi sử dụng
mã HS. Chỉ có những mã sau cho hàng thủ công:
		
		
		
		
		
		

5007 			
5111 đến 5113		
5208 đến 5212
5309 đến 5311
57			
60			

Vải lụa dệt
Vải len hoặc lông thú dệt
Vải cốt tông
Vải sợi giấy dệt
Thảm và những sản phẩm dệt trải sàn khác
Vải đan hoặc có trang trí hình lá

Cần đặc biệt chú trọng đến dữ liệu về phim ảnh vì giá trị được kê khai ở hải quan thường
chỉ nói đến đến bản chính chứ không bao gồm giá trị bản quyền. Do đó, dữ liệu cần được
bổ sung, bằng cách sử dụng dữ liệu về dòng hàng hóa và dịch vụ có sở hữu trí tuệ. Những
dữ liệu này có thể lấy từ dữ liệu về dịch vụ được thu thập từ các tổ chức về bản quyền.
Dòng dịch vụ văn hóa quốc tế
Dữ liệu về thương mại các dịch vụ văn hóa nên được xây dựng theo phương pháp phân
loại mới nhất do EPOPS cung cấp và xuất phát từ hệ thống phân loại Cán cân thanh toán
phiên bản 6 (BPM6) (Quỹ tiền tệ quốc tế, 2008). Hệ thống phân loại Cán cân thanh toán
phiên bản 6 này cũng sử dụng CPC 2 để phân loại các dịch vụ khác nhau. Hệ thống phân
loại EBOPS có thể bị thay đổi trong quá trình sửa đổi bộ Hướng dẫn sử dụng số liệu thống
kê về Thương mại dịch vụ quốc tế (Liên hợp quốc, 2002), dự kiến sẽ được hoàn thành vào
năm 2010.
Giao dịch về dịch vụ cán cân thanh toán chủ yếu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ xuyên
biên giới, ở đó người cung và người sử dụng vẫn ở nguyên nước họ và dịch vụ được vận
chuyển qua biên giới.
EBOPS, cũng như các hệ thống phân loại quốc tế khác, không thể hiện văn hóa là một
nhóm khác biệt. Ngoài ra, dịch vụ văn hóa chỉ xuất hiện như là các mục bổ sung không bắt
buộc vì chúng không được thu thập một cách hệ thống. Những thay đổi về việc phân loại
vào đã được đề xuất cho năm 2010 sẽ giúp đánh giá tốt hơn dịch vụ văn hóa. Bảng 1 dựa
trên các mã sửa đổi trong bản dự thảo tháng 6 năm 2009.
Hầu hết dữ liệu về du lịch trong các dịch vụ văn hóa được ghi lại trong phần Du lịch, phần
này chỉ nói đến khách du lịch quốc tế. Những thứ thu được từ du lịch là những hàng hóa và
dịch vụ mà một vị khách du lịch nước ngoài đạt được từ một nước khi đến du lịch ở nước
này để sử dụng cho bản thân hoặc làm quà tặng cho người khác. Những thứ mất đi từ du
lịch được định nghĩa là những hàng hóa hoặc dịch vụ mà một người khách du lịch mang
theo từ một nước khác và mang đi để sử dụng cho nhu cầu bản thân hoặc để cho, tặng cho
người khác trong thời gian du lịch. Trong hệ thống EBOPS, du lịch được chia thành du lịch
cá nhân và du lịch doanh nghiệp. Hầu hết dữ liệu du lịch văn hóa được ghi lại theo nhóm
Du lịch cá nhân “bao gồm hàng hóa và dịch vụ mà những người ra nước ngoài không vì các
mục đích làm ăn mà là du lịch, tham gia các hoạt động văn hóa và giải trí, thăm bạn bè và
họ hàng và hành hương đạt được” (Quỹ tiền tệ quốc tế, 2008).
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Bảng 1. Dịch vụ văn hóa theo định nghĩa của mã EBOPS
EBOPS
BPM6
Dịch vụ văn hóa cốt lõi
1.A.b.8.
8.4.1
8.4.2
1.A.b.9.3.
9.3.1
1.A.b.9.3.
9.3.2

Nhãn mác

Chứng nhận sao chép và/hoặc phân phối sản phẩm liên quan
Chứng nhận sao chép và/hoặc phân phối sản phẩm liên quan1
Dịch vụ báo chí2
Dịch vụ thông tin khác3
Quảng cáo, nghiên cứu thị trường và khảo sát ý kiến của
1.A.b.10.2.
10.2.2
công chúng
1.A.b.10.3.
10.3.1.1
Dịch vụ kiến trúc
1.A.b.11.1.
11.1.1
Sản phẩm nghe-nhìn
1.A.b.11.1.
11.1.2
Dịch vụ liên quan4
1.A.b.11.2.
11.2.3
Dịch vụ giải trí và di sản5
Thiết bị và vật liệu hỗ trợ
1.A.b. 8.
8.3
Chứng nhận sao chép và/hoặc phân phối phần mềm máy tính
1.A.b.9.2
9.2.1
Dịch vụ máy tính
1.A.b.9.2
9.2.2
Dịch vụ máy tính khác
Dịch vụ văn hóa liên quan6
Du lịch
1.A.b.4.2.3
4.2.3.
Du lịch – Các dịch vụ cá nhân khác6

Chú thích:
1. Nhóm này cũng bao gồm các giấy phép về văn học và nghệ thuật khác như giấy phép cho nghệ sĩ, nhà
văn, nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc và những nghề khác như nhà thiết kế sân khấu, thiết kế trang phục và
thiết kế ánh sáng.
2. Các dịch vụ báo chí bao gồm việc cung cấp tin tức, ảnh và bài báo đặc biệt cho phương tiện thông tin.
3. Bao gồm các dịch vụ lưu trữ và thư viện
4. Bao gồm các dịch vụ văn hóa khác
5. Dịch vụ giải trí nằm trong mã 112.3 – Dịch vụ giải trí và di sản
6. Nhóm này bao gồm tất cả các chi phí văn hóa được thực hiện ở nước ngoài phục vụ cho tất cả các mục
đích đi du lịch (để học tập, để làm ăn, và để chữa bệnh)

3.4. Nghề nghiệp trong văn hóa: Sử dụng Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về
phân loại nghề nghiệp (ISCO)
Phần này đề cập đến những người sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm, những người
tham gia vào quá trình sáng tạo hoặc sản xuất các sản phẩm văn hóa với tư cách cá nhân,
theo nhóm hay theo tổ chức. Những người này có thể được phân loại dựa vào dữ liệu nghề
bằng hệ thống phân loại ISCO.
Những định nghĩa về các nghề nghiệp trong văn hóa sau đây chủ yếu dựa vào hệ thống
phân loại nghề chuẩn của Úc và Niu-di-lân (ANZSCO) (Cục thống kê Úc và Niu-di-lân, 2009)
và dựa trên định nghĩa có trong Khung hành động cho thống kê văn hóa của Canada (Cục
thống kê Canada, 2004a). Trong khi định nghĩa của Úc và Niu-di-lân rộng hơn, bao gồm cả
các hoạt động giải trí, thì định nghĩa được đề xuất cho FCS chỉ tập trung vào các nghề trong
văn hóa liên quan đến sự sáng tạo và nghệ thuật trong lĩnh vực văn hóa của FCS ở Hình 2.
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Nghề trong văn hóa bao gồm những việc làm liên quan đến việc sản xuất mang tính nghệ
thuật và sáng tạo và việc thu thập và bảo tồn di sản. Những nghề này thực hiện các công
việc và nhiệm vụ để:
•

tạo ra, xây dựng, bảo tồn và phản ánh ý nghĩa văn hóa hay tượng trưng và ý nghĩa tinh
thần

•

sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, những sản phẩm và
dịch vụ thường có quyền sở hữu trí tuệ; và

•

phục vụ mục đích biểu hiện nghệ thuật (ví dụ như nghệ thuật kịch, khiêu vũ, văn học,
âm nhạc hay nghệ thuật thị giác)

Định nghĩa rộng hơn, bao trùm các lĩnh vực liên quan như được nêu trong Hình 2, thường
được gắn với các hoạt động giải trí như thể thao và du lịch. Những lĩnh vực này bao gồm
các hoạt động sử dụng các kỹ năng giải trí về mặt thể chất và thể thao và mang lại sự hứng
thú, thư giãn và sự giải trí.
Đánh giá nghề trong văn hóa
Để xác định được nghề trong văn hóa cần phải bao gồm cả những nghề trong các ngành
công nghiệp văn hóa và các nghề trong các ngành phi văn hóa như hoạt động thiết kế (xem
Hình 3).
Hình 3 miêu tả ngành công nghiệp văn hóa như được đề cập trong khung thống kê (vùng
màu xám) và chỉ ra nhiều nhóm nghề trong văn hóa khác nhau, cả chính thức và phi chính
thức. Khi đánh giá nghề trong văn hóa, các ngành phi văn hóa chỉ được tính đến nếu những
ngành này có những người làm nghề liên quan đến văn hóa. Chẳng hạn như một nhà thiết
kế làm việc trong ngành sản xuất ô tô là một ví dụ minh họa một người làm nghề trong văn
hóa nhưng lại làm việc trong ngành phi văn hóa.
Hình 3. Nghề trong văn hóa

Ngành công
nghiệp
văn hóa

Ngành phi
văn hóa

Nghề trong
văn hóa

Nghề trong
văn hóa
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Nghề phi
văn hóa

Đóng góp của ngành sản xuất hộ gia đình2 đối với nghề trong văn hóa là khá lớn. Ở các
nước đang phát triển, việc làm trong lĩnh vực văn hóa thường là một nghề thứ cấp vì người
làm nghề nông hay những nghề khác có thể làm thêm nghề thủ công. Những thông tin như
vậy thường không được nêu hay ghi trong các cuộc điều tra dân số hay các cuộc khảo sát
về nguồn lao động. Số lượng người làm những nghề trong lĩnh vực văn hóa ẩn này thường
không lớn nên những nghề này không được đánh giá chính xác trong các cuộc khảo sát
mẫu. Trong nhiều trường hợp, những người làm nghề trong lĩnh vực văn hóa chỉ là những
người tự làm hay làm không chính thức trong các công ty nhỏ chỉ có dưới mười nhân công,
những công ty này thường không được báo cáo trong các cuộc khảo sát doanh nghiệp. Có
vẻ như trên thực tế nghề sáng tạo và nghề trong lĩnh vực văn hóa có nhiều trong các doanh
nghiệp nhỏ hơn so với số liệu các tài liệu thống kê cung cấp và về khía cạnh này thì thậm
chí số liệu thống kê của châu Âu có thể cũng đánh giá chưa đầy đủ nghề trong văn hóa.
Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện và không được trả lương thường đóng vai trò quan
trọng trong lĩnh vực nghề trong văn hóa. Cần có nghiên cứu sâu hơn để có thể đánh giá
chính xác hơn những nghề này.
Để xác định được các nghề trong các ngành phi văn hóa (xem Hình 3), cần kết hợp dữ liệu
về việc làm sử dụng mã ISCO với dữ liệu về ngành sử dụng mã ISIC để có thể đánh giá
chính xác hơn tổng số việc làm văn hóa của một nước (Cunningham và Higgs, 2008).
Nhận dạng nghề trong văn hóa trong hệ thống ISCO 08
Hệ thống phân loại ISCO dựa trên hai khái niệm: công việc và kỹ năng. Trong ISCO, công
việc được định nghĩa là ‘một nhóm các công việc và nhiệm vụ được một người thực hiện
hoặc có ý định thực hiện cho một người chủ nào đó, bao gồm cả nghề tự làm chủ”. Kỹ năng
được định nghĩa là “khả năng thực hiện công việc và nhiệm vụ của một nghề nhất định” (Tổ
chức lao động quốc tế, 2008).
Không có một mã nào bao trùm tất cả các việc làm trong lĩnh vực văn hóa, mà các mã bao
gồm nhiều loại công việc khác nhau, đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau. Tuy nhiên, hệ thống
ISCO 08 bao gồm các mã việc làm trong lĩnh vực văn hóa mới, xuất phát từ đề xuất chung
năm 2007 do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Viện nghiên cứu UNESCO
đưa lên Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Các mã mới này sẽ giúp đánh giá các việc làm
trong lĩnh vực văn hóa tốt hơn.
Các mã nghề trong văn hóa chủ chốt dưới đây được sử dụng trong hệ thống ISCO 08 và
Khung thống kê văn hóa của UNESCO năm 2009:
262
264
265
343
3521
73

2

Thủ thư, nhân viên lưu trữ và nhân viên bảo tàng
Nhà văn, nhà thơ, nhà báo và nhà ngôn ngữ (mã mới)
Nghệ sĩ biểu diễn và sáng tạo
Những người làm nghề liên quan đến nghệ thuật, văn hóa và nấu nướng
Kỹ thuật viên về phát thanh, truyền hình, âm thanh và hình ảnh
Người làm nghề thủ công và nghề in (nhóm mới, bao gồm tất cả những
người làm nghề thủ công sử dụng đất sét, kim loại, kính, gỗ và vải dệt)

Ngành sản xuất hộ gia đình là ngành mà hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra tại hộ gia đình chứ không
phải tại nhà máy.
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Bảng 4 Phần 5 nêu các mã làm cơ sở cho việc nhận dạng các nghề trong văn hóa. Tuy
nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề đối với việc đánh giá nghề trong văn hóa. Nghề trong
văn hóa có mặt trong tất cả các nhóm của hệ thống ISCO và do đó việc phân loại đôi khi
không đủ chi tiết để có thể phân biệt được các nghề. Ngoài ra, một số nghề không có số
người làm đủ lớn để được xếp thành một nhóm riêng trong hệ thống ISCO. Chẳng hạn như
khó có thể phân biệt được nghề trong văn hóa trong từng các nhóm chính dưới đây:
Di sản và bảo tồn
Các việc liên quan đến di sản và bảo tồn như khảo cổ học hay quản lý bảo tàng và nhân viên
bảo tồn, không được gộp trong hệ thống ISCO, nhưng được gộp vào mã 2632 (xã hội học,
nhân loại học và các việc liên quan). Những người hoạt động trong lĩnh vực này thường có
kiến thức khoa học và có trình độ kỹ năng cao, và có thể nhóm với Nhóm chính 2 Chuyên
viên trong hệ thống ISCO.
Quản lý, quan chức cao cấp và nhà lập pháp
Đối với nhà quản lý, quan chức cao cấp và nhà lập pháp, chỉ có mã 1113 trong hệ thống
ISCO (theo truyền thống là trưởng làng) là có liên quan đến nghề trong văn hóa. Tuy nhiên,
cần phải xem xét có thể gộp các nghề như giám đốc một công ty nghệ thuật vào nhóm nào.
Chẳng hạn như hiện không có mã nào cho nhà quản lý và quan chức trong ngành nghệ
thuật.
Giáo dục
Giáo được nhận dạng là công việc “văn hóa” thuộc nhóm “Những nghề giáo khác”, bao gồm
mã 2354 (giáo viên âm nhạc khác), 2355 (giáo viên nghệ thuật khác) và 2353 (giáo viên
ngôn ngữ khác)3. Tuy nhiên, nhìn chung, giáo viên khoa học nhân văn và nghệ thuật ở tất
cả các cấp (giáo dục đại học, dạy nghề và giáo dục phổ thông) không thuộc nhóm này bởi
vì những nghề này có thể được gộp vào nhóm dạy nghề và giáo dục chính quy và không
chính quy.
Công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs)
Các công việc văn hóa liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông chủ yếu liên quan
đến các nghề nghe-nhìn và các phương tiện thông tin mới như nhà thiết kế đa phương
tiện. Những nghề này có mặt ở khắp hai lĩnh vực là Phương tiện nghe-nhìn và Phương tiện
truyền thông tương tác và Dịch vụ thiết kế và sáng tạo. Tuy nhiên, trong hệ thống ISCO 08
không có nhóm cụ thể nào bao gồm nghề quản lý các hoạt động phát thanh, truyền hình và
đa phương tiện, kể cả hoạt động thiết kế đồ họa máy tính.

3.5. Đánh giá di sản
Như đã nêu ở trên, lĩnh vực di sản có đặc điểm khác với những lĩnh vực khác.Hầu hết các
hoạt động, xảy ra trong lĩnh vực này, liên quan đến công tác duy trì và bảo tồn. Do đó, xét
trên quan điểm kinh tế thì di sản là một tài sản. Giá trị của tài sản có thể tăng hoặc giảm, tùy
thuộc vào việc tài sản được gìn giữ như thế nào. Các nghiên cứu kinh tế đã phân tích giá
3

Đối với một số nước như Úc, nghề giáo viên ngôn ngữ không nằm trong nhóm các nghề trong văn hóa.
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trị kinh tế của di sản văn hóa trong mối tương quan với sở thích của công chúng (Navrud và
Ready, 2002). Hai nhà nghiên cứu đã tính toán giá trị sử dụng dựa trên số tiền mà người ta
sẵn sàng chi trả để bảo tồn một di sản văn hóa hay để thăm quan một di sản. Những tính
toán này cũng tính đến cả giá trị không sử dụng của di sản văn hóa, bằng cách hỏi xem liệu
người ta sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho việc bảo tồn một di sản văn hóa cho thế hệ tương
lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khó có thể tổng hợp những kỹ thuật tính chi phí đi lại và giá
trị ngẫu nhiên này vào giá trị của một vùng hoặc tỉnh do những ảnh hưởng thay thế (Hoehn
và Randall, 1989).
Không chỉ là một tài sản kinh tế, di sản văn hóa còn là một hàng hoá xã hội chứa đựng giá
trị thẩm mĩ, lịch sử, xã hội, tinh thần, và giáo dục. Điểm di sản vật thể thường là các địa điểm
nơi các chương trình biểu diễn di sản phi vật thể diễn ra. Ở các nước phát triển, số lượng
người đến tham quan tại các địa điểm văn hoá như tượng đài và bảo tàng thường được ghi
lại. Tuy nhiên, cần phải có những nghiên cứu sâu hơn để phân biệt giữa dữ liệu du lịch văn
hóa và số liệu thống kê du lịch thông thường. Khảo sát mẫu đối với khách du lịch và người
địa phương tại các điểm di sản là một công cụ thống kê quan trọng. Tại các nước đang phát
triển, khảo sát số người tham quan tại một điểm di sản văn hóa thường đặc biệt hiệu quả và
đóng một vai trò to lớn trong khung thống kê số liệu văn hóa, mặc dù những khảo sát này có
thể gặp một số vấn đề như rất khó để phân biệt nghệ sĩ biểu diễn với khán giả.
Vai trò của bản quyền tác giả
Bản quyền được áp dụng cho mọi sản phẩm thuộc lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ
thuật cho dù sản phẩm đó tồn tại dưới dạng hay hình thức nào (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế
giới, 1979). Các tác phẩm văn học và nghệ thuật bao gồm sách và các tài liệu khác, âm
nhạc, kịch, nghệ thuật múa, chụp ảnh, phim, bản vẽ kiến trúc, khắc và in đá, hội họa và điêu
khắc (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, 1979). UNESCO coi việc bảo vệ bản quyền và các
quyền liên quan đến quyền tác giả là vấn đề tối cần thiết cho việc “thúc đẩy sự sáng tạo
cá nhân nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa”
(UNESCo, 2009a).
Việc nhận dạng hàng hóa và dịch vụ có quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy sự đóng góp của văn hóa đối với nền kinh tế và đem lại một lợi ích nữa là gắn
với một khung pháp lý nhất định. Trong FCS, hàng hóa và dịch vụ văn hóa được xác định là
có tiềm năng có bản quyền. Bản quyền được áp dụng cho hầu hết các mục trong mỗi lĩnh
vực.
Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã xây dựng tài liệu hướng dẫn việc xác định mức
độ đóng góp của các ngành có bản quyền đối với nền kinh tế (WIPO, 2003). Định nghĩa
“các ngành có bản quyền chủ chốt” cũng tương tự như định nghĩa về các lĩnh vực văn hóa
trong FCS nhưng có một vài ngoại lệ. WIPO gộp cả bản quyền cơ sở dữ liệu và phần mềm
vào trong các ngành có bản quyền chủ chốt và điều này không xảy ra ở FCS. Ngoài ra, định
nghĩa của WIPO về ngành công nghiệp văn hóa khác với định nghĩa được sử dụng trong
khung hành động này vì định nghĩa đó không nêu những lĩnh vực không có quyền sở hữu
trí tuệ như hoạt động văn hóa hay hoạt động của viện bảo tàng.
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4. Thống kê văn hóa: Đo lường từ phương diện xã hội
4.1. Đo lường sự tham gia văn hóa
Phần trước đã minh họa cách sử dụng các hệ thống phân loại như ISIC, ISCO và HS để thu
thập số liệu thống kê văn hóa. Phần này bàn luận việc đánh giá phương diện xã hội của văn
hóa, một thành tố quan trọng của văn hóa và FCS.
Thách thức chính là làm thế nào có thể đánh giá được phương diện xã hội của văn hóa
vì phương diện này thường diễn ra trong lĩnh vực phi chính thức nơi không diễn ra các
giao dịch kinh tế. Một số khía cạnh về phương diện xã hội của văn hóa liên quan đến giá trị
tượng trưng và vai trò của văn hóa trong việc tạo ra bản sắc, giá trị chung và sự thuộc về
một nơi nào đó, ngăn chặn sự loại trừ và xây dựng sự bình ổn và dính kết xã hội. Phương
diện xã hội cũng là phương diện không mang tính chất hàng hóa của văn hóa; những thông
lệ, thường diễn ra trong lĩnh vực cộng đồng và vượt ra khỏi phương diện kinh tế. Không phải
lúc nào cũng dễ dàng đánh giá được khía cạnh xã hội của văn hóa. Tuy nhiên, có một số
tiêu chuẩn thống kê đã được chấp nhận rộng rãi, có thể được sử dụng để hỗ trợ việc đánh
giá phương diện xã hội của văn hóa.
Khảo sát về sử dụng thời gian và hộ gia đình là nguồn dữ liệu chính về sự tham gia văn hóa.
Tuy nhiên, những cuộc khảo sát như thế thường tốn kém và các nước thường chỉ gộp một
vài câu hỏi liên quan đến văn hóa trong các cuộc khảo sát được thiết kế cho những mục đích
khác. Để xây dựng các chỉ số được chấp nhận và có thể so sánh quốc tế về phương diện xã
hội của văn hóa đòi hỏi phải tiếp tục phát triển các định nghĩa và các công cụ chuẩn. Do đó,
khung hành động hiện tại nhằm đến việc tạo ra sự nhất trí rộng rãi đối với việc hình thành
khái niệm chung về mô hình xã hội của văn hóa và đưa ra những hướng dẫn chung về phát
triển thống kê hơn nữa để xác định yếu tố xã hội và những chỉ số và định nghĩa phù hợp.
Tham gia văn hóa
FCS bao gồm tất cả các yếu tố tham gia vào hoạt động hay việc làm văn hóa, cho dù đó là
tham gia vào các việc làm chính thức hay tham dự những sự kiện văn hóa trang trọng (ví
dụ như biểu diễn hay là đến xem ở nhà hát và phải trả tiền) hay không trang trọng (như sự
kiện trong cộng đồng, trong gia đình), không liên quan đến giao dịch tiền bạc hay tham gia
các hoạt động văn hóa tại nhà.
Phương diện kinh tế của việc tham gia văn hóa có thể được ghi lại thông qua các công cụ
thu thập dữ liệu tập trung vào số tiền người tiêu dùng phải chi cho hàng hóa và dịch vụ văn
hóa và số tiền người tham gia phải trả cho các hoạt động văn hóa mất tiền. Những số liệu
này thường được thu thập bằng cách khảo sát về hoạt động hoặc chi phí của các hộ gia
đình mặc dù có thể đã có những dữ liệu này ở cơ quan hành chính.
Thuật ngữ “tiêu thụ” thường được sử dụng ám chỉ một hoạt động mà một người tiêu dùng
đã phải trả tiền trong khi thuật ngữ “tham gia” được sử dụng để nói đến việc tham gia vào
một hoạt động nghiệp dư hoặc hoạt động không phải trả tiền. Trên thực tế, việc phân biệt
như vậy rất khó vì người tiêu dùng/người tham gia có thể tham gia vào các hoạt động
không chính thức, trả bằng hiện vật hoặc đóng góp cho chi phí của sự kiện bằng những
cách khác. Chẳng hạn như một người tiêu dùng có thể trả cho dịch vụ của một nghệ sĩ bằng
cách cung cấp đồ ăn hoặc nhà ở cho người nghệ sĩ đó để được xem người đó biểu diễn.
Như vậy người tiêu dùng đó tham gia vào một vụ trao đổi dịch vụ. Tương tự như vậy một
nghệ sĩ nghiệp dư có thể trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, có thể là khi tốt nghiệp phổ thông
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hoặc sau khi được đào tạo. Như vậy, các hoạt động văn hóa không chính thức và mang tính
xã hội có thể là nguồn gốc của nhiều ngành công nghiệp văn hóa.
Các cuộc khảo sát độc lập về sự tham gia văn hóa đã được thực hiện chủ yếu ở Liên minh
Châu Âu. Tập đoàn LEG về Thống kê văn hóa (LEG Eurostat, 2000) đã cố gắng đưa ra
một mô hình cho khu vực và mô hình này đã được áp dụng trong nhiều cuộc khảo sát của
Eurostat. Kể từ đó, ba cuộc khảo sát đã được thực hiện để thu thập dữ liệu hài hòa về việc
tham gia các hoạt động văn hóa của người châu Âu và để thử nghiệm tính ứng dụng của
mô hình này. Bennett đã đưa ra một định nghĩa hữu ích về quan niệm về tham gia văn hóa
của người châu Âu. Theo đó, tham gia văn hóa bao gồm các hoạt động nghệ thuật cũng như
trong cuộc sống hàng ngày có liên quan đến sự hứng thú. Định nghĩa này nói đến “cách mà
sự khác biệt rõ nét về mặt sắc tộc trong khẩu vị, giá trị và hành vi văn hóa không chỉ cho thấy
sở thích nghệ thuật và phương tiện thông tin mà còn ăn sâu vào giai điệu hàng ngày của các
lối sống khác nhau; và nói về các cách mà những sự khác biệt này tương ứng với những
đặc điểm xã hội liên quan khác như giới tính và tầng lớp xã hội chẳng hạn” (Bennett, 2001).
Vì vậy, tham gia văn hóa bao gồm những việc làm văn hóa có thể có liên quan đến sự tiêu
dùng cũng như các hoạt động được thực hiện trong lĩnh vực cộng đồng, phản ánh chất
lượng cuộc sống, truyền thống và niềm tin. Tham gia văn hóa bao gồm việc tham dự các
sự kiện chính thức có thu phí như đi xem phim ở rạp chiếu phim hay đi nghe hòa nhạc cũng
như tham gia vào các hoạt động văn hóa không chính thức như tham gia vào các hoạt động
văn hóa của cộng đồng và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nghiệp dư hoặc các hoạt
động hàng ngày như đọc sách. Tham gia văn hóa thường được đánh giá với các tiêu chí
như cộng đồng, nhóm xã hội, sắc tộc, tuổi và giới. Phân tích nhóm sắc tộc, nhóm xã hội hay
giới tính có thể được sử dụng để đánh giá tính đa dạng của các biểu đạt văn hóa.
Hơn nữa, tham gia văn hóa bao trùm cả hành vi chủ động và bị động. Tham gia văn hóa có
thể nói đến một người nghe buổi hòa nhạc và người chơi nhạc. Khảo sát về tham gia văn
hóa nên nhắm đến mục đích đánh giá mức độ tham gia nói chung mặc dù khó có thể phân
biệt được hành vi chủ động và bị động. Chẳng hạn như trong một số lễ hội, một số cá nhân
có thể là người biểu diễn tại một điểm (có hành vi chủ động, tạo ra nghệ thuật và mang lại
sự hứng thú cho người khác) và cũng có thể là khán giả ở những thời điểm khác (hành vi
thụ động và tìm kiếm sự hứng thú). Tham gia văn hóa không bao gồm các hoạt động được
thực hiện vì mục đích việc làm do những hoạt động này đã được nhận dạng theo tiêu chí
nghề (Tổ chức lao động quốc tế, 1988); chẳng hạn như tham gia văn hóa có thể bao gồm
những người khách tham quan một viện bảo tàng chứ không bao gồm người hướng dẫn
viên được trả tiền để làm hướng dẫn.
Năm 2006, Viện thống kê của UNESCO (UIS) đã thực hiện một báo cáo để kiểm chứng mô
hình của Liên minh châu Âu (từ các cuộc khảo sát của Liên minh châu Âu) trong bối cảnh
hoạt động văn hóa ở các nước đang phát triển. Bản báo cáo (UNESCO-Viện Thống kê
UNESCO, 2006b) đã xác định các hình thức tham gia văn hóa theo các nhóm sau:
i.

Tại nhà nói đến lượng thời gian dành cho việc xem TV, nghe đài, xem và nghe những
âm thanh và hình ảnh đã được ghi lại, đọc sách báo và sử dụng máy tính và Internet.

ii.

Ra ngoài bao gồm các chuyến viếng thăm đến các cơ sở văn hóa như rạp chiếu phim,
rạp hát, buổi hòa nhạc, bảo tàng, đài tưởng niệm và các di sản.

iii. Xây dựng nét đặc trưng riêng bao trùm những việc làm văn hóa nghiệp dư, việc tham
gia các hiệp hội văn hóa, văn hóa đại chúng, văn hóa sắc tộc, văn hóa cộng đồng và
văn hóa giới trẻ.
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Đo lường hoạt động văn hóa tại nhà
Khảo sát về sử dụng thời gian là một công cụ đặc trưng được sử dụng cho việc đo lường
các hoạt động văn hóa tại nhà. Các cuộc khảo sát dân số mẫu là phù hợp cho việc đánh giá
các hoạt động văn hóa ra ngoài và xây dựng nét đặc trưng riêng.
Khi thực hiện dự án “Cải thiện công tác đánh giá công việc được trả lương và không được
trả lương”, Cơ quan thống kê của Liên hợp quốc (UNSD) đã xây dựng hệ thống phân loại
hoạt động quốc tế thử nghiệm của Liên hợp quốc phục vụ việc thống kê sử dụng thời gian
(ICATUS) (Liên hợp quốc, 2005). Mục đích của việc xây dựng hệ thống phân loại này là để
phục vụ cả các nước phát triển và đang phát triển trong việc xây dựng số liệu thống kê về
việc sử dụng thời gian. Một mục đích nữa của hệ thống này là cải thiện việc định lượng hoạt
động sản xuất kinh tế của phụ nữ. ICATUS là hệ thống phân loại duy nhất cung cấp một
danh sách đầy đủ các hoạt động văn hóa, bao gồm cả hoạt động cộng đồng. Danh sách các
mã được nêu ở Phần 5, Bảng 5.
Các hoạt động tại nhà được miêu tả kỹ hơn bằng các nhóm được xác định thông qua các
biến bối cảnh gồm “vị trí”, “hình thức đi lại”, “cho ai” và “với ai”.
Tùy theo đơn vị cấu thành đầu ra, ICATUS phân loại các hoạt động của hệ thống tài khoản
quốc gia do các cá nhân thực hiện thành hai nhóm chính: một là, hoạt động do cá nhân là
thành viên hộ gia đình và là đầu vào của các hoạt động sản xuất hộ gia đình thực hiện và hai
là, các hoạt động do các cá nhân là đầu vào của việc tạo ra các đơn vị thuộc các ngành khác,
chứ không phải ngành kinh tế hộ gia đình thực hiện (Cơ quan thống kế Liên hợp quốc, 1998).
Việc thường xuyên thực hiện khảo sát việc tham gia văn hóa đòi hỏi rất nhiều nguồn lực.
Khung hành động này đề xuất khảo sát tham gia văn hóa nên tập trung vào mức độ tham gia
nói chung và ghi lại lĩnh vực mà các hoạt động văn hóa diễn ra. Sử dụng những cuộc khảo sát
như thế một cách hệ thống – chẳng hạn như khảo sát việc tham gia các hoạt động như âm
nhạc, khiêu vũ và đọc sách báo – sẽ có thể đánh giá được các vấn đề xã hội cũng như liên kết
được các hoạt động văn hóa nghiệp dư hay không chính thức với các hoạt động chính thức
hơn. Mối liên kết này đóng vai trò rất quan trọng trong việc xem xét mối quan tâm lớn là thương
mại hóa của ngành công nghiệp văn hóa và ảnh hưởng của vấn đề này lên toàn xã hội.

4.2. Đo lường di sản văn hóa phi vật thể (ICH)
Phần này bàn luận những yếu tố và cách thức đo lường các di sản văn hóa phi vật thể bước
đầu. Cần phải xây dựng các công cụ đánh giá cụ thể và điều chỉnh những công cụ này cho
phù hợp với nhu cầu của mỗi cộng đồng hướng tới phù hợp với chính sách.
Trong lĩnh vực khung hành động thống kê này, di sản văn hóa phi vật thể được hiểu là
“các hình thức hoạt động, thể hiện, biểu đạt, kiến thức và kỹ năng – cũng như công cụ, vật
thể, đồ tạo tác và không gian văn hóa liên quan – được cộng đồng, nhóm và, trong một số
trường hợp, cá nhân công nhận là một phần di sản văn hóa của họ” (UNESCO, 2003b, Điều
2). Do đó, ICH có thể được thể hiện dưới bất kỳ lĩnh vực văn hóa nào và như thế được thể
hiện là một lĩnh vực chuyển tiếp trong khung thống kê này.
Một số sản phẩm của ICH cực kỳ khó đánh giá về mặt chất lượng hay số lượng vì chúng là
sản phẩm phi vật thể. Điều này không có nghĩa là sẽ cần phải đánh giá từng hình thức biểu
hiện di sản văn hóa phi vật thể.
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Hộp 1. Hướng dẫn thực hiện khảo sát về việc sử dụng thời gian của Châu Âu4
Những điều kiện tiên quyết về phương pháp là:
•

Khảo sát nên được tiến hành trên toàn bộ dân chúng và không tập trung vào một bộ phận dân
số. Lý tưởng là nên tiến hành khảo sát trên những người ở độ tuổi từ 10 trở lên. Nếu không thể
thì nên tiến hành với những người có độ tuổi từ 15 trở lên.
Kích cỡ mẫu nên đủ lớn để đảm bảo kết quả thu được đại diện cho tất cả các số liệu ước đoán
và các biến về nhân khẩu học như tuổi, giới tính hoặc trình độ văn hóa.
Nhật ký khảo sát nên gồm hai ngày: một ngày trong tuần và một ngày cuối tuần.
Khảo sát việc sử dụng thời gian (TUS) nên được thực hiện trong vòng 12 tháng liên tục. Nếu
không thể thì nên thực hiện khảo sát trong ít nhất một tuần làm việc.
Nhật ký khảo sát nên sử dụng những khoảng thời gian ngắn từ 10 đến 15 phút.
Nhật ký nên bao gồm các hoạt động sơ cấp và thứ cấp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các
thói quen liên quan đến phương tiện thông tin như nghe đài khi lái hoặc xem TV khi rửa bát.
Người trả lời nên sử dụng một danh sách lớn các hoạt động được mã hóa, đặc biệt là khi liên
quan đến việc sử dụng phương tiện thông tin.

•
•
•
•
•
•

Mặc dù TUS là cách đánh giá thói quen sử dụng phương tiện thông tin chính xác nhất nhưng nó cũng
là một công cụ rất tốn kém. Có một giải pháp thay thế là gộp những câu hỏi về lượng thời gian dành
cho việc sử dụng phương tiện thông tin trong cuộc khảo sát dân số mẫu trong một tuần làm việc và một
ngày cuối tuần. Trong trường hợp đó, cần sử dụng danh sách các hoạt động đã được mã hóa trước.
Khảo sát dân số mẫu là công cụ phù hợp cho việc đánh giá hai nhóm Ra ngoài và Xây dựng nét đặc trưng
riêng vì hai nhóm này liên quan đến những hoạt động ít thường xuyên và ít phổ biến hơn. Để đảm bảo
tính so sánh quốc tế, khảo sát cấp quốc gia còn cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phương pháp sau:
•

Thời gian tham khảo nên là 1 năm. Những người tham gia báo cáo việc họ tham gia vào các hoạt
động văn hóa trong vòng 12 tháng trước đó.
Đơn vị lấy mẫu cuối cùng nên là cá nhân. Nên tránh các cuộc khảo sát ủy quyền (thường là khảo
sát tại hộ gia đình) vì người trả lời thường không biết tất cả các hoạt động văn hóa mà các thành
viên khác trong gia đình tham gia.
Khi cho phép, nên sử dụng các cuộc khảo sát với lĩnh vực rộng hơn tham gia văn hóa như khảo
sát xã hội nói chung hay khảo sát về thời gian rảnh rỗi để làm căn cứ so sánh. Những cuộc khảo
sát dành riêng cho văn hóa có xu hướng đánh giá quá cao sự tham gia văn hóa. Tuy nhiên, nếu
không có dữ liệu nào khác thì vẫn có thể sử dụng kết quả của các cuộc khảo sát dành riêng cho
văn hóa này.

•
•

Điều chỉnh hướng dẫn thực hiện khảo sát sử dụng thời gian cho các nước đang phát triển
•

Đặc điểm nhân khẩu học xã hội: lý tưởng là nên tiến hành khảo sát trên những người từ 5 tuổi
trở lên vì đây là độ tuổi phổ biến cho việc đánh giá thói quen sử dụng phương tiện truyền dữ liệu
ở các nước đang phát triển. Nên xem xét các biến về nhân khẩu học như tuổi, giới hoặc trình độ
học vấn, hoạt động chính, mức thu nhập và nhóm sắc tộc.
Kích cỡ mẫu: kích cỡ mẫu phải được lập kế hoạch tương ứng với kích cỡ và đặc điểm dân số
để đảm bảo mẫu đại diện cho nhóm dân số nghiên cứu.
Thuật ngữ và hệ thống phân loại: nên sử dụng hệ thống phân loại hàng hóa và dịch vụ quốc tế
để tạo ra sự tương thích quốc tế.
Nhóm công tác: Cần có sự điều phối công việc giữa các thực thể khác nhau liên quan đến đến
lĩnh vực văn hóa. Nên lập ra một nhóm công tác liên ngành, gồm các nhà thống kê, nhà kinh tế,
và nhà phương pháp học văn hóa để xây dựng một cuộc khảo sát hiệu quả.

•
•
•

4

4

Văn phòng thống kê của Liên minh châu Âu, Eurostat, đã xuất bản nhiều hướng dẫn về Khảo sát sử dụng
thời gian của châu Âu hài hòa (HETUS). Những tài liệu hướng dẫn này có trên trang web: http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-04-007/EN/KS-CC-04-007-EN.PDF
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Nếu ICH được thể hiện và truyển tải qua âm nhạc, kể chuyện, múa và các hình thức biểu
diễn khác thì có thể sử dụng các phương pháp đo lường khác. Chẳng hạn như khảo sát ở
lĩnh vực phù hợp (cấp độ địa phương, vùng, quốc gia) có thể ghi chép lại số người tham gia/
người biểu diễn5. Khảo sát cũng có thể ghi chép lại nội dung và hình thức truyền tải.
Khía cạnh phi vật thể của di sản văn hóa tạo ra nhiều thách thức cho việc đánh giá vì vậy
cần có thêm nghiên cứu về phương pháp để có thể xây dựng được các công cụ đánh giá
phù hợp.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ là một biến quan trọng ở nhiều quốc gia. Ngôn ngữ là một trong các phương tiện
thể hiện và truyền tải di sản văn hóa và là cách nắm rõ và hiểu về vũ trụ và môi trường văn
hóa-xã hội của một nhóm người nào đó.
Đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh cách thức xác định và đánh giá ngôn ngữ và số người
nói ngôn ngữ. Các nhà ngôn ngữ học sử dụng hai tiêu chí để xác định ngôn ngữ - 1) ngôn
ngữ được coi là một bộ sưu tập các biến thể lời nói mà hai bên có thể hiểu được và 2) tự
xác định nhóm: nếu hai nhóm người cho rằng họ là hai nhóm người khác nhau thì có thể coi
là hai ngôn ngữ khác nhau (Viện thống kê UNESCO - UIS, 2006c).
Rất nhiều nước đã nêu câu hỏi về ngôn ngữ trong các cuộc điều tra dân số. Theo Nguyên
tắc và Gợi ý về điều tra dân số về nhà ở và dân số của Liên hợp quốc (Liên hợp quốc, 2007)
thì có ba loại dữ liệu về ngôn ngữ thường được thu thập:
a.

Tiếng mẹ đẻ, được định nghĩa là ngôn ngữ thường được cá nhân nói ở nhà khi người
đó còn nhỏ;

b.

Ngôn ngữ thông dụng, được định nghĩa là ngôn ngữ đang được nói, hoặc thường được
nói nhất bởi cá nhân tại nơi ở hiện tại; và

c.

Khả năng nói một hoặc nhiều ngôn ngữ nào đó.

Dữ liệu về ngôn ngữ cho phép ví dụ đánh giá tình trạng và xu hướng đa dạng ngôn ngữ và
số người nói các ngôn ngữ bản địa. UNESCO (UNESCO, 2003c) đã xây dựng một phương
pháp đánh giá sức sống và nguy cơ của ngôn ngữ dựa trên chín tiêu chí sau:
οο
οο
οο
οο
οο
οο
οο
οο
οο

Tổng số người nói;
Tỷ lệ người nói trên tổng dân số:
Tài liệu sẵn có cho việc giáo dục và đào tạo ngôn ngữ;
Phản ứng với những lĩnh vực và phương tiện mới;
Loại và chất lượng tài liệu;
Lưu truyền ngôn ngữ qua các thế hệ;
Thái độ của thành viên cộng đồng đối với ngôn ngữ của họ;
Thay đổi về lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ; và
Thái độ và chính sách về ngôn ngữ của chính quyền và về mặt thể chế, bao gồm tình
trạng và việc sử dụng chính thức.

5

Trong một số trường hợp, khán giả có thể đồng thời là người biểu diễn ở những thời điểm khác nhau trong
một buổi biểu diễn.
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UNESCO sử dụng phương pháp này để lập lên danh sách những ngôn ngữ đang có nguy
cơ biến mất trong bản đồ Các ngôn ngữ thế giới để theo dõi hiện tượng một số hình thức di
sản phi vật thể và nguồn đa dạng văn hóa bị biến mất (UNESCO, 2009b).
Đánh giá các hoạt động xây dựng nét đặc trưng riêng
Một cách đánh giá phương diện xã hội của văn hóa nữa là xem xét ảnh hưởng về kinh tế
và xã hội của các sự kiện văn hóa.
Colombia đã đánh giá ảnh hưởng kinh tế, xã hội và văn hóa của “lễ hội”. Lễ hội (fiesta) có
thể được định nghĩa là “các cấu trúc tượng trưng, tưởng tượng về niềm tin, điều bí ẩn, quan
niệm về cuộc sống và thế giới (nguồn gốc vũ trụ), điều tưởng tượng của tập thể và gắn với
một số bước trong chu kỳ sống của nền kinh tế, tín ngưỡng tôn giáo, chính trị và những
động cơ khác. Lễ hội được truyền từ đời này qua đời khác nhờ truyền thống và phù hợp với
một xã hội, một không gian và trong một thời gian nhất định” (Convenio Andres Bello, 2004).
Có thể đánh giá phương diện văn hóa và xã hội của lễ hội bằng cách xem xét:
•

Sự tham gia xã hội: sự tham gia tích cực của các ngành/cá nhân trong cộng đồng vào
việc tổ chức lễ hội;

•

Nét đặc trưng riêng: nhóm tham gia thuộc một cộng đồng nhất định (xác định về mặt
văn hóa và xã hội)

•

Đa dạng văn hóa: thể hiện các khía cạnh văn hóa khác nhau (truyền thống, sắc tộc, trải
nghiệm tôn giáo, biểu đạt nghệ thuật, giải trí) trong việc chuẩn bị và thực hiện lễ hội;

•

Tính liên kết xã hội: sự hòa nhập của các ngành/cá nhân trong quá trình chuẩn bị và
thực hiện lễ hội; và

•

Tính sở hữu xã hội: các hình thức về mặt cá nhân và xã hội các nhóm và người thực
hiện xã hội sở hữu lễ hội.

Phương diện xã hội khác của văn hóa
Khái niệm vốn văn hóa và vốn xã hội có thể rất hữu ích trong việc đánh giá sự đóng góp của
văn hóa đối với sự phát triển của kinh tế và xã hội. Theo David Throsby thì “vốn văn hóa có
thể được định nghĩa là một tài sản thể hiện hoặc làm tăng giá trị văn hóa bên cạnh những
giá trị kinh tế mà nó có thể có...một tòa nhà di sản có thể có giá trị thương mại của bất động
sản nhưng giá trị thực của nó đối với cá nhân hay cộng đồng là có ý nghĩa thẩm mỹ, tinh
thần, tượng trưng hay những ý nghĩa khác mà có thể bị giảm đi hoặc không được tính đến
trong phép tính kinh tế. Những giá trị này được gọi là giá trị văn hóa của tòa nhà. Vốn văn
hóa theo định nghĩa này có thể tồn tại dưới dạng vật thể như tòa nhà, địa điểm, vị trí, tác
phẩm nghệ thuật, đồ tạo tác hoặc dưới dạng phi vật thể như ý tưởng, hoạt động, niềm tin
hay truyền thống” (Throsby, 2001).
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Hộp 2: Kiến thức truyền thống và bản địa
Kiến thức địa phương và truyền thống thường được liên hệ với kiến thức bản địa. Uganda miêu
tả kiến thức bản địa là “kiến thức địa phương và truyền thống tồn tại trong một cộng đồng và
được xây dựng trên các điều kiện cụ thể của một cộng đồng, mang tính chất bản địa của một
vùng địa lý nhất định” (Bộ Giới, Lao động và Phát triển xã hội, 2006).
Theo định nghĩa của Ban thư ký của Cộng đồng Thái Bình Dương về kiến thức địa phương và
truyền thống, đó là “các hình thức biểu đạt văn hóa có nghĩa là cách kiến thức truyền thống được
thể hiện hay biểu thị, không kể nội dung, chất lượng hay mục đích, không kể là vật thể hay phi
vật thể và không hạn chế những từ có trước đó, bao gồm:
a.
b.
c.
d.
e.

tên, truyện, điệu hát, câu đố, câu chuyện lịch sử và bài hát trong các truyện kể dân gian;
nghệ thuật và nghề thủ công, dụng cụ âm nhạc, điêu khắc, vẽ, khắc, gốm sứ, đồ khảm trên
đất nung, nghề mộc, đồ kim loại, đồ trang sức, hàng dệt, việc may vá, trang trí bằng vỏ sò,
thảm, quần áo và vải;
âm nhạc, khiêu vũ, sân khấu, văn học, lễ tưởng niệm, biểu diễn nghi thức và hoạt động văn
hóa;
các hình thức phác họa, các phần và chi tiết của thiết kế và sáng tạo hình ảnh; và
các hình thức kiến trúc.

Bí ẩn thiêng liêng có nghĩa là bất kỳ kiến thức hay hình thức biểu hiện văn hóa truyền thống nào
có tính chất bí ẩn hoặc thiêng liêng theo phong tục tập quán hoặc thông lệ truyền thống.
Kiến thức truyền thống bao gồm những kiến thức nhìn chung là:
a.
b.
c.
d.

a) được hoặc đã được tạo ra, lĩnh hội và truyền cảm hứng cho những mục đích giải trí, trang
trí, kể chuyện, nghi lễ, tinh thần hay kinh tế truyền thống;
b) được hoặc đã được truyền từ đời này sang đời khác;
c) được cho là gắn liền với một nhóm người, thị tộc hoặc một cộng đồng truyền thống nhất
định ở [đất nước thực hiện]; và
e) có nguồn gốc từ tập thể và được tập thể lưu giữ.:

Nguồn: Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC), 2002)

Theo Bộ Chỉ số sáng tạo Hồng Kông, vốn xã hội được thể hiện “dưới hình thức niềm tin, sự
nhân nhượng, sự hợp tác và những mạng lưới xã hội giàu có...có lợi cho sự phát triển của
tập thể, thể hiện xã hội và tham gia của công dân... nuôi dưỡng sự sáng tạo của cá nhân và
tập thể. Vốn xã hội được đánh giá bằng chín chủ đề: Niềm tin chung, Niềm tin vào tổ chức,
Sự nhân nhượng, Cảm giác hiệu quả, Sự hợp tác, Thái độ đối với các nhóm thiểu số, Sự
tán thành các giá trị hiện đại, Tự biểu đạt và Tham gia vào các hoạt động xã hội” (Trung tâm
Nghiên cứu Chính sách Văn hóa, 2005).
Vẫn cần phải thực hiện những nghiên cứu về các phương diện khác của văn hóa để đưa
những lĩnh vực khác của văn hóa vào khung hành động, đặc biệt là những khía cạnh xã hội
của văn hóa và ảnh hưởng của những khía cạnh này đối với xã hội. Cần xem xét kỹ hơn
nữa mối quan hệ giữa văn hóa và môi trường, trong một chừng mực nào đó mối quan hệ
này được gộp trong lĩnh vực Di sản thiên nhiên và văn hóa), đặc biệt tính đến tính bền vững.
Mối quan hệ giữa văn hóa và sự hạnh phúc đã trở thành một chủ điểm thảo luận chính,
khiến mối quan hệ giữa văn hóa và sức khỏe cũng được xem xét. Những chủ đề như sức
khỏe và môi trường theo nghĩa rộng nhất đã vượt xa khỏi chủ đề văn hóa và có lẽ người ta
tranh luận nhiều về mối liên hệ giữa văn hóa và những lĩnh vực thống kê khác. Chẳng hạn
như có thể thảo luận về ảnh hưởng tiềm năng đối với sức khỏe nói chung khi thực hiện một
hoạt động văn hóa ví dụ như chơi một dụng cụ âm nhạc (Michalos, 2003 và 2005).
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5. Thu thập dữ liệu: Hệ thống bảng biểu các mã phân loại
quốc tế.
Phần này cung cấp danh sách mã cho mỗi danh mục phân loại quốc tế đã được miêu tả
trong phần trước. Mọi hoạt động sản xuất, hàng hoá, dịch vụ, nghề nghiệp hay tập quán
đều được xác định theo lĩnh vực và vai trò chức năng của nó trong mỗi chu kỳ văn hoá. Tuy
nhiên, điều này không có nghĩa là có thể xác định được toàn bộ các danh mục lĩnh vực hay
các bước trong chu kỳ văn hoá. Ví dụ, vì ISIC, CPC, HS và EBOPS đều liên quan đến kinh
tế nên các mã số văn hoá này đã bao hàm gần hết các bước từ sáng tạo đến trưng bày,
trong khi đó mã số ICATUS thì liên quan đến tham gia.
Mỗi mã chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Nhằm tạo ra sự tương ứng giữa hai mã ISIC và CPC
(bảng 2) nên mã ISIC có thể xuất hiện trong các lĩnh vực khác. Tuy vậy, khi sử dụng các mã
ISIC để tìm hiểu về quy mô các ngành văn hoá thì chỉ được đếm mã này một lần. Các mã
in nghiêng và được đánh dấu sao chỉ được sử dụng trong trường hợp có sự khác biệt giữa
các hoạt động văn hoá và phi văn hoá.
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Lĩnh vực

Hoạt động thu âm và xuất bản âm nhạc

Bán lẻ các băng và đĩa nhạc tại các quầy
chuyên dụng

5920

4762

Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí

Sản xuất nhạc cụ

7

5

Vườn bách thảo, vườn bách thú và các hoạt
động bảo tồn thiên nhiên
Bán lẻ các loại hàng hoá đã qua sử dụng

3220

9000

4774

9103

62242

38360
32520
47610
96111
96112
96113
84321
73320

38350

38340

38310
38320
38330

95997

96412
96421
96422
621**
96210
96220
96230
96290
96310

96411

Hoạt động bảo tàng và điều hành di tích lịch
sử và công trình kiến trúc

9102

4

38962

CPC 2

Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí

Mô tả

Hoạt động sản xuất1

9000

ISIC
4

LĨNH VỰC VĂN HOÁ

8

6

Mô tả
Tem bưu chính hoặc tem thuế, lệ phí, dấu thay tem bưu chính, phong bì có
tem đóng dấu ngày phát hành đầu tiên, các ấn phẩm bưu chính (trên giấy đã
đóng sẵn tem bưu điện), và các hàng hóa tương tự. Bộ sưu tập và các vật
phẩm của bộ sưu tập liên quan đến động vật học, thực vật học, khoáng vật
học, giải phẫu học, sử học, dân tộc học hoặc tiền đúc; đồ cổ
Dịch vụ bảo tàng trừ trường hợp đối với các di tích lịch sử và công trình kiến
trúc
Dịch vụ bảo tồn di tích lịch sử và công trình kiến trúc
Dịch vụ tại vườn bách thú và vườn bách thảo
Dịch vụ bảo tồn thiên nhiên bao gồm các dịch vụ bảo tồn thiên nhiên hoang dã
Dịch vụ thương mại bán lẻ tại cửa hàng không chuyên dụng
Dịch vụ quảng bá và tổ chức sự kiện biểu diễn nghệ thuật
Dịch vụ sản xuất và giới thiệu sự kiện biểu diễn nghệ thuật
Dịch vụ vận hành thiết bị trong biểu diễn nghệ thuật
Các dịch vụ biểu diễn nghệ thuật và giải trí trực tiếp khác
Dịch vụ của nghệ sỹ biểu diễn nghệ thuật
Hiệp hội văn hoá và giải trí (không bao gồm các hoạt động thể thao hay trò
chơi)
Piano và các nhạc cụ dây có phím bấm khác
Các loại nhạc cụ có dây khác
Nhạc cụ hơi (bao gồm sáo máy, đàn ắccoc và khí cụ bằng đồng)
Nhạc cụ, âm thanh được tạo ra từ các loại nhạc cụ này, hoặc phải khuyếch đại
bằng điện
Các loại nhạc cụ khác (bao gồm nhạc khí gõ, hộp nhạc và hệ thống đàn ống
chơi ở hội chợ; dụng cụ tạo âm thanh để nhử mồi các loại; còi, tù và và dụng
cụ tạo âm thanh thổi bằng miệng khác
Bộ phận và phụ tùng kèm theo nhạc cụ; máy nhịp, âm thoa và ống sáo
Âm nhạc, được in hoặc viết tay
Đĩa nhạc, băng hoặc các hình thứ cvật thể khác
Dịch vụ thu âm
Dịch vụ thu âm trực tiếp
Thu âm nguyên bản
Tải nhạc
Dịch vụ cấp phép sử dụng dịch vụ giải trí, văn học hoặc âm nhạc nguyên bản
Cửa hàng chuyên dụng giành cho dịch vụ thương mại bán lẻ thiết bị phát
thanh, truyền hình, đĩa âm thanh, đĩa hình và băng

Hàng hoá và dịch vụ

Bảng 2. Hoạt động sản xuất văn hoá, hàng hoá và dịch vụ xác định theo mã số CPC 2 và ISIC 4

A. Di sản văn hoá và
thiên nhiên

B. Biểu diễn và kỷ niệm2

C. Nghệ thuật thị giác và nghề Nghề thủ công3

D. Sách báo và ấn phẩm
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9101

Xuất bản sách

Thưviện và công tác lưu trữ

7220

5811

Phát triển nghiên cứu và thực nghiệm trên lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn

Chế tác đồ kim hoàn và các sản phẩm liên
quan

3211

Hoạt động nhiếp ảnh

Các hoạt động xuất bản khác

10

7420

Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí

5819

9

9000

47691
47692
84311
89110

32530

32511

32510

84510
84520
32210
32220
32291
32292
32299

81229

38210

38240

38220

32540

38941

38942

83811
83812
83813
83814
83815
83819
83820

38961

12

11

Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu, Nguyên bản các bản khắc, bản in
và bản in litô, nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại
vật liệu.
Dịch vụ chụp ảnh chân dung
Dịch vụ chụp ảnh quảng cáo và các dịch vụ liên quan
Dịch vụ chụp ảnh và quay phim sự kiện
Dịch vụ nhiếp ảnh chuyên sâu
Dịch vụ phục hồi và trùng tu nghệ thuật nhiếp ảnh
Các dịch vụ nhiếp ảnh khác
Dịch vụ xử lý ảnh
Kính ảnh và phim chụp ảnh đã được phơi sáng và tráng, ngoại trừ phim sử
dụng kỹ xảo quay
Kính ảnh, phim, giấy, giấy bìa và vải được trưng bày nhưng chưa được khai
thác
Tranh in, mẫu thiết kế và ảnh
Ngọc trai cấy, đá quý hay nửa đá quý, đá quý tái chế hay nửa đá quý tái chế
(ngoại trừ kim cương công nghiệp)
Đồ trang sức và các đồ dùng kim loại quý/ đồ dung kim loại tráng kim loại quý
khác; đồ dùng làm từ ngọc trai tự nhiên hoặc ngọc trai cấy hay đá quý hoặc
bán đá quý
Ngọc trai, tự nhiên hay cấy và chưa được khai thác
Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nhiệm trên các lĩnh vực khoa học nhân
văn
Dịch vụ thư viện
Dịch vụ lưu trữ
Sách giáo dục
Sách tham khảo tổng hợp
Sách chuyên ngành, sách kỹ thuật và sách học thuât
Sách thiếu nhi
Các loại sách khác, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác
Bản đồ, biểu đồ thông dụng, bản đồ treo tường, ngoại trừ các loại xuất bản
dưới dạng sách
Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự (kể cả bản đồ treo
tường, bản đồ địa hình và bản đồ quả địa cầu), đã được in, loại trừ các loại
xuất bản dưới dạng sách
Bưu thiếp in hoặc minh họa, các loại thiếp in sẵn có lời chúc hoặc thông điệp
cá nhân kèm theo phong bì có hoặc không có minh hoạ
Sách âm trên đĩa, băng hay các hình thức vật thể khác
Văn bản ghi trên đĩa, băng hay các hình thức vật thể khác
Sách trực tuyến
Xuất bản, trả phí hoặc theo hợp đồng
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E. Phương tiện nghe nhìn
và phương tiện truyền thông tương tác

Bán lẻ sách, báo và văn phòng phẩm tại các
quầy chuyên dụng

4761

Hoạt động sản xuất phim chiếu bóng, video
và các chương trình truyền hình

5911

Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí

Phát hành phần mềm

14

9000

Bán sỉ các sản phẩm gia dụng*

5820

13

4649*

6399

Hoạt động thông tấn xã
Các hoạt động dịch vụ thông tin khác, không
được phân loại ở lĩnh vực nào khác

Các hoạt động xuất bản khác

5819

6391

Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định
kỳ

5813

15

96330

96123

47620
84331
84332
96121

38950

38582
47822
84391

15

96320

61151

61251

85991

84410

62351

62551

62451

62151

62251

32490
84312
84399

32420

32300
32410

Các dịch vụ thông tin khác
Dịch vụ bán sỉ sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm trả phí hoặc theo hợp
đồng
Dịch vụ bán sỉ sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm, ngoại trừ trường hợp
trả phí hoặc theo hợp đồng
Dịch vụ dành cho nhà văn, nhà biên soạn, nghệ nhân điêu khắc và các nghệ
sỹ khác, ngoại trừ nghệ sỹ biểu diễn
Tác phẩm nguyên bản của nhà văn, nhà biên soạn và các nghệ kỹ khác,
ngoại trừ nghệ sỹ biển diễn, hoạ sỹ và nghệ nhân điêu khắc
Gói phần mềm cho trò chơi điện tử
Gói phần mềm trò chơi điện tử trên máy tính
Trò chơi trực tuyến
Phim chiếu bóng, đã được trưng bày và khai thác, có hoặc không tích hợp
âm thanh hay đơn thuần chỉ bao gồm âm thanh
Phim và các nội dung hình ảnh trên đĩa, băng và các phương tiện vật lý khác
Phim và các bản tải hình ảnh khác
Nội dung video chạy suốt
Dịch vụ sản xuất phim chiếu bóng, băng hình và chương trình truyền hình
Dịch vụ sản xuất phim chiếu bóng, băng hình và chương trình truyền hình
nguyên bản

Báo, tạp chí, ấn phẩm định kỳ xuất bản ít nhất bốn lần một tuần
Báo và các ấn phẩm định kỳ phục vụ thị hiếu chung, không kể báo ngày
Báo và tạp chí định kì về kinh doanh, chuyên ngành hay học thuật, không kể
báo ngày
Các báo và ấn phẩm định kỳ khác, không kể báo ngày
Báo và ấn phẩm định kỳ trực tuyến
Các nội dung trực tuyến khác, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác
Dịch vụ thương mại bán lẻ sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm tại cửa
hàng chuyên dụng
Dịch vụ thương mại bán lẻ sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm tại cửa
hàng không chuyên dụng
Dịch phụ bán lẻ sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm khác không ở cửa
hàng
Dịch vụ bán lẻ sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm trả phí hoặc theo hợp
đồng
Dịch vụ bán lẻ sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm theo đơn hang qua
thưư
Dịch vụ thông tấn xã cho báo và ấn phẩm định kỳ
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Bán lẻ các băng đĩa nhạc tại quầy chuyên
dụng
Bán lẻ thông qua thư và mạng internet

4762*

4791

Phát thanh

6010

Cổng thông tin mạng
Thuê băng video và đĩa từ
Hoạt động thông tấn xã

Hoạt động chiếu phim

5914

6312
7722
6391

Hoạt động thu âm và xuất bản âm nhạc

5920

Hoạt động làm chưong trình và phát sóng
trên truyền hình

Hoạt động phân phối phim chiếu bóng, video
và các chương trình truyền hình

5913

6020

96140

Hoạt động hậu sản xuất phim chiếu bóng,
video và các chương trinh truyền hình

5912

62342

62242

84394
73220
84420
62542

84634

84633

84632

96137
47699
84322
96150
96152
84611
84621
96122
84612
84622
84631

96131
96132
96133
96134
96135
96136
96139

Dịch vụ hiệu chỉnh hình ảnh – âm thanh
Chuyển giao và nhân bản các dịch vụ gốc
Dịch vụ chỉnh màu và khôi phục số
Dịch vụ hiệu ứng hình ảnh
Dịch vụ phim hoạt hình
Dịch vụ thuyết minh, làm nhan đề và phụ đề
Các dịch vụ hậu sản xụất khác
Dịch vụ phân phối phim chiếu bóng, băng hình và chương trình phát thanh và
truyền hình
Dịch vụ thiết kế và hiệu chỉnh âm thanh
Các loại băng, đĩa âm thanh phi âm nhạc khác
Nội dung âm thanh chạy suốt
Dịch vụ chiếu phim
Dịch vụ trình chiếu băng hình
Nguyên bản phát sóng phát thanh
Chương trình trên kênh phát thanh
Dịch vụ sản xuất chương trình phát thnah
Nguyên bản phát sóng truyền hình
Chương trình trên kênh truyền hình
Dịch vụ phát sóng (soạn chưong trình và lên lịch phát sóng)
Dịch vụ phân phối chưong trình đến từng hộ gia đình, gói chương trình cơơ
bản
Dịch vụ phân phối chương trình đến từng hộ gia đình, gói chương trình tuỳ
biến
Dịch vụ phân phối chương trình đến từng hộ gia đình, chi phí theo thời lượng
xem
Nội dung cổng tìm kiếm trên mạng
Dịch vụ cho thuê băng hình và đĩa từ
Dịch vụ thông tấn xã đến phương tiện nghe nhìn
Dịch vụ bán lẻ các thiết bị phát thanh và truyền hình, băng đĩa nghe nhìn
Dịch vụ bán lẻ thiết bị phát thanh và truyền hình, băng đĩa nghe nhìn tại cửa
hàng chuyên dụng
Dịch vụ bán lẻ thiết bị phát thanh và truyền hình, băng đĩa nghe nhìn từ đơn
đặt hàng qua thư và mạng internet
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Quảng cáo

7310

3.

2.

1.

Giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp cấp hai*
Giáo dục đại học*
Giáo dục văn hoá

8522*

8530*

8542

92911

83211
83212
83213
83214
83231
83232
73390
83611
83619

32550

83911
83919
83920

18

17

Dịch vụ giáo dục văn hoá

Dịch vụ thiết kế nội thất
Các dịch vụ thiết kế chuyên môn khác
Thiết kễ nguyên bản
Các loại sơ đồ và bản vẽ kiến trúc, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại, địa
hình hoặc các mục đích tương tự, là bản gốc vẽ tay; văn bản viết tay; các
bản sao chụp hình ảnh trên giấy than của các loại kể trên
Dịch vụ tư vấn kiến trúc
Dịch vụ kiến trúc cho các dự án xây dựng nhà dân
Dịch vụ kiến trúc cho các dự án xây dựng không thuộc nhà dân
Dịch vụ kiến trúc khôi phục các yếu tố lịch sử
Dịch vụ tưvấn kiến trúc Danh lam thắng cảnh
Dịch vụ kiến trúc Danh lam thắng cảnh
Dịch vụ cấp phép sử dụng các sản phẩm sở hữu trí tuệ
Dịch vụ quảng cáo trọn gói
Các dịch vụ quảng cáo khác

Mã ISIC 7490 Các hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác, bao gồm các hoạt động thực
hiện bởi các cơ quan đơn vị thay mặt cá nhân, thường là việc đạt đuợc quyền tham gia vào sản xuất phim chiếu bóng và kịch hoặc các hoạt động
giải trí hay thể thao khác, và việc thảo luận với các nhà xuất bản, nhà sản xuất.vv… về sách, các tác phẩm, công trình nghệ thuật, ảnh, v.v. Tuy
nhiên, hoạt động này chỉ đuợc xem là một khía cạnh nhỏ trong mã này vì vậy không được xem xét trong FCS.
Âm nhạc cũng là một vấn đề trong khu vực này vì âm nhạc không chỉ thuộc lĩnh vực “Phương tiện nghe nhìn” mà cũng thuộc lĩnh vực “Biểu diễn
và Kỷ niệm”. Hầu hết các hoạt động liên quan đến âm nhạc đã thu âm được bao gồm trong danh mục này. Tuy nhiên, các hoạt động như hoạt
động phân phối sỉ và lẻ cũng đều được đề cập trong lĩnh vực “Âm thanh – Hình ảnh” khi các mã số này kết hợp các hoạt động âm thanh, hình
ảnh và phát sóng với nhau.
Nghề thủ công: Vì mã ISIC bao gồm các hoạt động công nghiệp nên không thể đo lường nghề thủ công. 1392 Sản xuất các sản phẩm làm từ vải,
ngoại trừ đồ thêu bao gồm: làm thảm bằng tay; 2826 Sản xuất máy móc cho ngành dệt, thêu và làm hàng da bao gồm máy dệt (khung cửi) kể cả
khung cửi dệt tay tay.
CPC: Mã CPC không thật sự đưa ra bất kỳ giải pháp cụ thể nào cho những khó khăn khi đo lường các hoạt động nghề thủ công trong lĩnh vực các
danh mục thống kê. Điều này có nghĩa là thông thường sản phẩm được định nghĩa theo hình thức hay loại hình (ví dụ nhưư “các pho tượng nhỏ
hay các sản phẩm gốm sứ khác”; “thảm và các loại vải dệt phủ sàn nhà”), mà không được định nghĩa theo phương thức sản xuất, Nghề thủ công
hay công nghiệp. Vì vậy, hướng tiếp cận của chúng ta là sử dụng mã số đối với các loại vật liệu được sử dụng và/hoặc các loại hình sản phẩm
cho biết hoạt động sản xuất này rất ít liên quan đến sản xuất hàng loạt mà chủ yếu dựa trên lao động thủ công.

Ghi chú:

Giáo dục
văn hoá19

Hoạt động thiết kế chuyên môn

Hoạt động kiến trúc, công nghệ và tư vấn kỹ
thuật liên quan

16

7110*

7410

LĨNH VỰC CHUYỂN TIẾP

F. Dịch vụ thiết kế và sáng tạo

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Ngoại trừ việc phục hồi các công trình nghệ thuật và vật thể trong bộ sưu tập tại bảo tàng (thuộc mã
số 9000).
Bao gồm việc bán lẻ các loại đồ cổ. Mã 4773 bao gồm “Hoạt động của các phòng trưng bày triển lãm
nghệ thuật thương mại, hoạt động đồ cổ , các hoạt động đấu giá (bán lẻ)”, không được tính đến vì
lĩnh vực của mã số này quá rộng.
Mã số này bao gồm dịch vụ bản lẻ đấu giá. Mã CPC không có mã số dành riêng cho sản phẩm đã
sử dụng.
Tổ chức sản xuẩt các buổi trình diễn kịch trực tiếp, hoà nhạc, nhạc kịch hay khiêu vũ và các tác phẩm
sân khấu khác; Hoạt động theo nhóm, rạp xiếc hay trong công ty, dàn nhạc hoặc ban nhạc; Hoạt động
cá nhân của các nghệ sỹ như nhạc sỹ, nhà văn và hoạt động của nhà sản xuất hay doanh nhân hoạt
động trong sự kiện nghệ thuật trực tiếp, có hoặc không có thiết bị
Cùng với các phân loại khác, mã CPC có thể bao quát hầu hết các hoạt động âm thanh – hình ảnh.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề xung quanh việc sử dụng phân loại này để nắm bắt một cách toàn
diện và chính xác toàn bộ hoạt động âm thanh – hình ảnh: 73320 “Dịch vụ cấp phép quyền sử dụng
dịch vụ giải trí, văn học hoặc nguyên bản âm nhạc” rõ ràng bao gồm cả các hoạt động âm thanh –
hình ảnh và thuộc lĩnh vực văn hoá khác. Cần phải tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tại mỗi nước
để có thể chia các hoạt động trong nhóm vào các lĩnh vực khác nhau.
Bao gồm hoạt động của nghệ nhân điêu khắc, hoạ sĩ, hoạ sĩ tranh biếm hoạ, nghệ nhân chạm khắc,
nghệ nhân khắc axit, v.v và các hoạt động phục hồi tác phẩm nghệ thuật như vẽ tranh, v.v.
Hoạt động phân phối liên quan đến nhiếp ảnh (bán lẻ và bán sỉ) khổng đủ để tách riêng ra trong mã
CPC do các hoạt động này được kết hợp với “Thiết bị quang học và chính xác”. Vì thế, các mã số
này đã bị loại khỏi lĩnh vực văn hoá.
Ngọc trai chỉ được coi là đồ trang sức và đồ thủ công
Bao gồm dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm về lịch sử, triết học, nghệ thuật, tôn giáo, thần
học, v.v.
Bao gồm hoạt động bán sỉ văn phòng phẩm, sách, tạp chí và báo.
Bao gồm hoạt động cá nhân của nhà văn và các nhà báo độc lập.
Có vấn đề về mã số này bởi vì, trong khi mã số này đã đề cập đến các nhà văn, thì nó cũng vẫn bao
trùm nhiều loại hình hoạt động sáng tạo văn hoá (cá nhân) khác. Cần có nghiên cứu thực nghiệm ở
các quốc gia để có thể chia các hoạt động trong nhóm này vào các lĩnh vực khác nhau
Bao gồm: thiết kế thời trang liên quan đến sản phẩm dệt, đồ phụ kiện, giày, đồ trang sức, đồ nội thất
và trang trí nội thất và các sản phẩm thời trang cũng như đồ dùng cá nhân và gia dụng khác ‘ - hoạt
động của nhà thiết kế đồ hoạ’ – ‘ - hoạt động của nhà thiết kế nội thất .
Cần thiết phải xem xét các mục liên quan đến hoạt động kiến trúc. Mã ISIC không phân biệt các loại
hình hoạt động kiến trúc khác nhau (phục hồi Danh lam thắng cảnh và lịch sử, v.v)
Mã 32550 (‘Bản phác thảo và bản thiết kế kiến trúc, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại hay các mục
đích tương tự là bản gốc vẽ tay; bản viết tay; sao chép hình ảnh và sao chép bằng giấy than của các
mục nói trên liên quan đến bản phác thảo và bản thiết kế kiến trúc’) chỉ được sử dụng trong trường
hợp một quốc gia không thể phân biệt giữa sản phẩm văn hoá và sản phẩm phi văn hoá.
Phân nhóm này bao gồm: dịch vụ cấp phép quyền sử dụng các sản phẩm sở hữu trí tuệ khác như
bản phác thảo kiến trúc, kỹ thuật, bản thiết kế công nghiệp, v.v
Bao gồm giáo dục đào tạo văn hoá liên quan đến tổ chức sản xuất các buổi trình diễn kịch trực tiếp,
hoà nhạc, nhạc kịch hay khiêu vũ và các tác phẩm sân khấu khác; Hoạt động theo nhóm, rạp xiếc
hay trong công ty, dàn nhạc hoặc ban nhạc; Hoạt động cá nhân của các nghệ sỹ như nhạc sỹ, nhà
văn và hoạt động của nhà sản xuất hay doanh nhân hoạt động trong sự kiện nghệ thuật trực tiếp,
có hoặc không có thiết bị
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Lĩnh vực

Công viên cắm trại, công viên xe dã ngoại và công
viên xe kéo

5520

5520
7721
9311
9312

Công viên cắm trại, công viên xe dã ngoại và công
viên xe kéo
Thuê mượn các sản phẩm giải trí và thể thao
Điều khiển các thiết bị thể thao
Hoạt động câu lạc bộ thể thao

Các dịch vụ đặt trước và hoạt động liên quan khác

Hoạt động của người điều hành du lịch

Các hoạt động nhà ở ngắn hạn

5510

7912
7990

Vận tải hành khách đường hàng không

5110

Hoạt động của các công ty du lịch

Các hình thức vận tải hành khách đường bộ khác*
Vận tải hành khách đường biển và đường bờ biển

4922*
5011

7911

Vận tải hành khách đừờng sắt, đường liên tỉnh*

Hoạt động sản xuất
Mô tả

4911*

ISIC 4

LĨNH VỰC LIÊN QUAN

G. Du lịch

63130
73240
96520
96512

85550
85561
85562

85539

Dịch vụ thuê mượn thiết bị giải trí, nghỉ ngơi
Dịch vụ điểu khiển thiết bị thể thao và thể thao giải trí
Dịch vụ thuộc câu lạc bộ thể thao

Dịch vụ cắm trại du lịch, nghỉ ngơi

Dịch vụ nhà ở cho khách du lịch, bao gồm dịch vụ dọn dẹp
Dịch vụ nhà ở cho khách du lịch, không bao gồm dịch vụ dọn dẹp
Dịch vụ nhà ở cho khách du lịch, dung chung các tiện nghi đi kèm
Dịch vụ nhà ở cho khách du lịch, phòng dành cho nhiều người sử dụng
Dịch vụ địa điểm cắm trại
Dịch vụ cắm trại giải trí đi nghỉ
Dịch vụ đặt vé máy bay
Dịch vụ đặt phòng
Dịch vụ đặt vé xem xiếc
Dịch vụ đặt gói du lịch
Dịch vụ điều hành chuyến đi
Dịch vụ đặt vé đường sắt
Dịch vụ đặt vé xe buýt
Dịch vụ thuê phương tiện đi lại
Các dịch vụ sắp xếp phương tiện vận chuyển và dịch vụ đặt trước khác,
không được phân loại ở lĩnh vực nào khác
Dịch vụ đặt vé xem sự kiện, dịch vụ giải trí và nghỉ ngơi và các dịch vụ
đặt trước khác
Dịch vụ hướng dẫn du lịch
Dịch vụ quảng bá du lịch
Dịch vụ thông tin cho khách du lịch

63111
63112
63113
63114
63120
63130
85511
85521
85523
85524
85540
85512
85513
85514
85519

Dịch vụ tham quan đường thuỷ
Dịch vụ tham quan đường không

64133
64134

Hàng hoá và dịch vụ

Dịch vụ tham quan đường sắt
Dịch vụ tham quan đường bộ, không kể đường sắt

Mô tả

64131
64132

CPC 2
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H. Thể thao và Giải trí

Hoạt động thuộc công viên vui chơi giải trí
Các hoạt động vui chơi giải trí khác, không được
phân loại ở lĩnh vực nào khác

9321

9329

8541

Các dịch vụ cá nhân khác, không được phân loại ở
lĩnh vực nào khác
Giáo dục thể thao và giải trí

Hoạt động cờ bạc và cá độ

9200

9609

Các hoạt động thể thao khác

9319

97230
92912

96930

96511
96590
96610
96620
96921
96929
96910
96990

Dịch vụ giáo dục thể thao và giải trí

Dịch vụ thể dục thẩm mỹ

Dịch vụ quảng bá sự kiện thể thao và thể thao giải trí
Các dịch vụ thể thao và thể thao giải trí khác
Dịch vụ vận động viên
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến thể thao và giải trí
Dịch vụ cờ bạc trực tuyến
Các dịch vụ cờ bạc và cá độ khác
Dịch vụ tại công viên giải trí và các địa điểm tương tự
Các dịch vụ giải trí và vui chơi khác, không được phân loại ở lĩnh vực nào
khác
Dịch vụ máy giải trí hoạt động bằng tiền xu

B. Biểu diễn
và Kỷ niệm

Sản xuất các loại hoá chất khác, không được
phân loại ở lĩnh vực nào khác*
Xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ
In
Dịch vụ liên quan đến in ấn
Sản xuất các loại máy móc chuyên dụng khác*

2029*

5813

1811

1812

2829*

Loại tổng hợp, khuôn in hay ống trụ, đá in hay các phương tiện khác
sử dụng trong in ấn
Máy đóng sách, máy sắp chữ và các thiết bị tương tự; máy in và máy
móc hỗ trợ quá trình in ấn (ngoại trừ máy in văn bản ốp xét)
44914

Các dịch vụ liên quan đến in ấn

89122
32800

Dịch vụ in ấn

89121

Bán không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông in
(không tính trường hợp bán hàng lấy tiền hoa hồng)

Sản xuất hoá chất sử dụng trong nhiếp ảnh

48342
83631

Kính ảnh, phim ảnh chụp và phim chụp ảnh lấy ngay, có phủ lớp chất
nhạy, chưa phơi sáng

48341

48324

Sản xuất thiết bị quang học và dụng cụ nhiếp
ảnh *

2670*

Các loại đèn chớp để chụp ảnh, bao gồm bóng đèn chớp; thiết bị
phóng to, thu nhỏ (trừ máy quay phim), thiết bị và dụng cụ sử dung
trong phòng ảnh, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác; đèn đọc
phim và màn chiếu

Thấu kính máy ảnh, máy chiếu và máy phóng to, máy thu nhỏ nhiếpp
ảnh

48321

Máy ảnh (bao gồm máy quay phim)

Đèn nháy nhiếp ảnh, đèn chớp và các sản phẩm tương tự

46520

48322

Chất màu dùng cho hoạ sĩ, thợ sơn bảng hiệu, chất màu pha, màu
trang trí và các loại màu tương tự

35120

2022*

Thiết bị thu âm và thiết bị sao chép

47321

Sản xuất điện tử dân dụng
Sản xuất sơn vẽ, sơn dầu và các nguyên liệu
phủ tương tự, mực in và matit

Dụng cụ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các hoạt động
giải trí khác, kể cả các hoạt động dùng cho trò chơi ảo thuật hoặc trò
vui cười
1

Hàng hoá và Dịch vụ

Dịch vụ sao chép sản phẩm thu âm trả phí hay theo hợp đồng

Mô tả

38991

89123

CPC 2

2640*

Các loại hình sản xuất khác, không được phân
loại ở lĩnh vực nào khác

Sao chép bản thu

3290*

1820

THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU HỖ TRỢ VĂN HOÁ
Hoạt động sản xuất
Lĩnh vực
ISIC 4
Mô tả

C. Ngệ thuật thị giác và
Nghề thủ công

D. Sách báo và
ấn phẩm

60

61

E. Phương tiện nghe nhìn và các phương tiện truyền thông
tuơng tác

2630*

2620

2610*

Sản xuất thiết bị truyền thông

Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi

Sản xuất bảng điện tử và các thiết bị điện tử *

Thiết bị truyền tải không tích hợp với thiết bị thu nhận

47211
47212

Thiết bị hàng hoá thuộc phân nhóm từ 47211 đến 47213, 47311 đến
47315 và 48220

Thiết bị truyền tải tích hợp với thiết bị thu nhận

88742

47403

Dịch vụ sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi

47315

Máy quay truyền hình

Màn hình và máy chiếu, sử dụng chính trong hệ thống xử lý dữ liệu
tự động

47314

47213

Thiết bị và phụ kiện máy tính
Màn hình và máy chiếu, không tích hợp với thiết bị thu nhận Tivi và
không sử dụng chính trong hệ thống xử lý dữ liệu tự động

45290

Thiết bị lưu trữ truyền thông di động
Thiết bị khác trong máy xử lý dữ liệu tự động

45272
45289

Thiết bị đầu vào ngoại vi (bàn phím, cần điều khiển, chuột, v.v)
Thiết bị lưu trữ truyền thông cố định

45261
45271

45250

Máy xử lý dữ liệu tự động dưới dạng hệ thống

45240
Thiết bị lưu trữ dạng rắn, không bay hơi

Máy xử lý dữ liệu tự động, bao gồm ít nhất bộ xử lý trung tâm, thiết bị
đầu vào và đầu ra, liên kết hoặc không liên kết trong cùng một vỏ

45230

Máy xử lý dữ liệu tự động khác bao gồm hoặc không bao gồm một
hay hai loại sau: thiết bị lưu trữ, thiết đầu vào, thiết bị đầu ra trong
cùng một vỏ

Thiết bị hỗ trợ số cá nhân và các loại máy tính tương tự

45222

47550

Máy xử lý dữ liệu tự động di động nặng không quá 10kg như máy
tính xách tay hay máy tính notebook.

Âm thanh, hình ảnh, mạng và các thẻ tương tự dùng cho máy xử lý
dữ liệu tự động

45221

45281
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Sản xuất đồ điện tử dân dụng*

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học*

Sản xuất phương tiện quang học và từ học*
Sản xuất các thiết bị khác, không được phân loại ở
lĩnh vực nào khác*

Xuất bản phần mềm

Hoạt động lập trình máy tính

2640*

2670*

2680*

3290*

5820

6201

Máy quay kỹ thuật số
Bảng điều khiển trò chơi video
Máy chiếu phim, máy chiếu slide và các loại máy chiếu hình ảnh
khác, ngoại trừ máy đọc mini
Phương tiện từ học, chưa ghi, ngoại trừ các loại thẻ có dải từ
Phương tiện quang học, chưa ghi

47215
38581

Tải phần mềm ứng dụng
Phần mềm trực tuyến

84342
84392

Dịch vụ thiết kế và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

Tải phần mềm hệ thống

84341

83141

Dịch vụ cấp phép sử dụng phần mềm máy tính
Phần mềm nguyên bản

83143

Gói phần mềm các ứng dụng khác

47829
73311

Gói phần mềm mạng
Gói phần mềm ngôn ngữ lập trình và công cụ phát triển

47812
47814

Các phương tiện thu âm khác, bao gồm thiết bị và kỹ thuật sản xuất
đĩa

47590

47910

47540

47530

48323

Thẻ có dải từ

Bộ phận của sản phẩm thuộc phân nhóm 47321, 47323 và 47330

47402

47330

47323

47313

47312

47311

Máy quay video
Thiết bị nhận tín hiệu phát thanh (ngoại trừ loại sử dụng trong động
cơ của các phưng tiện đi lại), có hoặc không kết nối với thiết bị thu
âm, sao chép hoặc đồng hồ
Thiết bị nhận tín hiệu không thể hoạt động mà không có nguồn năng
lượng bên ngoài, loại thiết bị vẫn được sử dụng trong động cơ của
các phương tiện đi lại
Thiết bị nhân tín hiệu truyền hình, có hoặc không kết nối với thiết bị
nhận tín hiệu phát thanh hoặc thiết bị thu âm, ghi hình hoặc thiết bị
sao chép
Thiết bị ghi hình hoặc sao chép
Micro và giá đỡ; loa, ống nghe, tai nghe và bộ micro/loa kết hợp, máy
khuyếch đại tần số âm thanh điện; bộ khuyếch đại âm thanh điện

47214
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1.
2.
3.

Hoạt động viễn thông có dây
Hoạt động viễn thông không dây
Hoạt động xử lý dữ liệu, máy chủ và các hoạt động
liên quan *

6110

6120

6311*

7310

4651
4652*
9511
3320*
6209
3

Quảng cáo

Bán lẻ thiết bị âm thanh và hình ảnh tại cửa hàng
chuyên dụng
Bán sỉ máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và phần
mềm
Bán sỉ thiết bị điện tử viễn thông và linh kiện*
Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp*
Dịch vụ công nghệ thông tin và máy tính khác

Thuê mượn các loại máy móc, thiết bị và sản
phẩm hữu hình khác*

7730*

4742

Cổng mạng

6312

Thiết bị và phụ kiện điện tử viễn thông
Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi
Dịch vụ lắp đặt phát thanh, tivi và thiết bị, dụng cụ truyền thông
Dịch vụ lắp đặt máy tính cá nhân và thiết bị ngoại vi
Bán hoặc mua thời gian, không gian quảng cáo lấy tiền hoa hồng

61185
87130
87340
87332
83620
83639

Dịch vụ kinh doanh không gian hay thời gian quảng cáo khác
(ngoại trừ trường hợp lấy tiền hoa hồng)

Máy tính và gói phần mềm

61184

62242

73210

73124

83633

Các dịch vụ viễn thông Internet khác
Dịch vụ mạng chủ
Dịch vụ thuê ứng dụng
Dịch vụ thuê máy chủ và thiết bị công nghệ thông tin
Kinh doanh không gian quảng cáo trên Internet (ngoại trừ trường
hợp kinh doanh lấy tiền hoa hồng)
Dịch vụ thuê mượn máy tính không cần người điều khiển
Dịch vụ thuê mựơn tivi, phát thanh, đầu ghi hình và các thiết bị và
phụ kiện liên quan
Dịch vụ bán lẻ thiết bị tivi và phát thanh, băng đĩa nhạc, đĩa hình tại
các cửa hàng chuyên dụng

Dịch vụ kết nối Internet băng rộng

84290
83151
83152
83159

84222

Dịch vụ đường truyền Internet
Dịch vụ kết nối Internet băng hẹp

84221

84210

83632

Dịch vụ thiết kế và phát triển mạng và hệ thống
Dịch vụ quản lý mạng
Kinh doanh thời gian quảng cáo trên truyền hình và phát thanh
(ngoại trừ trường hợp kinh doanh lấy tiền hoa hồng)

83142
83161

Chỉ bao gồm thiết bị thu âm để thu nhạc.
Không bao gồm hoạt động liên quan đến xử lý dữ liệu.
Bao gồm “bán sỉ băng nhạc, băng hình, CD, DVD”. Đồng thời, mã này cũng bao gồm hoạt động bán sỉ thiết bị điện tử: đài và tivi, đầu đĩa và thiết bị ghi
CD, VCD, thiết bị âm thanh, bảng điều khiển trò chơi điện tử

Ghi chú:

F. Dịch vụ
thiết kế và
sáng tạo

Hoạt động làm chương trình và phát sóng chương
trình truyền hình

6020

2

Dịch vụ tư vấn máy tính và quản lý thiết bị máy
tính

6202

64

Sản xuất giày dép*

2829*

1520*

Dụng cụ, thiết bị thể thao hay trò chơi ngoài trời khác
Cần câu, lưỡi câu và các loại dây câu khác; vợt lưới bắt cá, vợt lưới
bắt bướm và các loại lưới tương tự
Giày trượt tuyết, giày chắn trượt tuyết và các loại giày trượt tuyết việt
dã

38440
38450
29410

62355

Dụng cụ, thiết bị thể dục thể hình, điền kinh

38430

Bán lẻ theo đơn đặt hàng qua thư hoặc qua
Internet

Dụng cụ lướt sóng, ván lướt sóng, thuyền buồm và các dụng cụ thể
thao dưới nước khác

38420

4791*

Dụng cụ trượt tuyết và dụng cụ trượt tuyết khác, dụng cụ trượt băng
và trượt patanh

38410

53270

Các loại tàu thuyền cho thể thao hoặc giải trí khác: thuyền chèo và
canô

49490

Thi công xây dựng các dự án kỹ thuật dân dụng
khác *

Thuyền buồm (trừ loại thuyền buồm hơi), có hoặc không có động cơ
phụ

49410

4290*

Các loại giày dép thể thao khác, trừ giày trượt băng

29490

Dịch vụ bán lẻ thiết bị thể thao qua thư hoặc Internet (bao gồm các
loại xe đạp)

Thiết bị giải trí và thể thao ngoài trời

Dịch vụ bán lẻ các thiết bị thể thao (bao gồm các loại xe đạp) tại cửa
hàng chuyên dụng

Giày tennis, giày bóng rổ, giày tập thể dục, giày luyện tập thể thao và
các loại tương tự

29420

62255

Vòng ngựa gỗ, đu, phòng tập bắn và các trò chơi tại khu giải trí khác

38600

Bán lẻ thiết bị thể thao tại cửa hàng chuyên dụng

Trang phục thể thao, trượt tuyết, đồ bơi và các sản phẩm may mặc
khác hàng dệt may, không đan

28236

4763

Trang phục thể thao, trượt tuyết, đồ bơi và các sản phẩm may mặc
khác, đan hoặc thêu, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác

28228

Sản xuất đồ dùng thể thao

Mô tả

CPC 2

3230

Đóng thuyển thể thao và thuyền du lịch

Sản xuất máy móc chuyên dụng*

1410*

3012

Sản xuất phụ kiện thời trang, ngoại trừ phụ kiện
bằng lông*

THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU HỖ TRỢ LĨNH VỰC LIÊN QUAN
Hoạt động sản xuất
Lĩnh vực
ISIC 4
Mô tả

H. Thể thao và GiảI trí

65

Cổ vật hơn một trăm năm tuổi

970600

920890

920810

89826

Đàn ắccoc và nhạc cụ không có bàn phím, âm thanh
được tạo ra hay phải khuyếch đại bằng điện

920790

Hệ thống đàn ống chơi ở hội chợ, đàn máy biểu diễn
trên đường phố, nhạc cụ cơ khí tạo tiếng chim hót,
đàn kéo và các nhạc cụ khác; dụng cụ tạo âm thanh
để nhử mồi các loại; còi, tù và và dụng cụ thổi bằng
miệng khác để tạo âm thanh.

Hộp âm nhạc

89825

Nhạc cụ bàn phím ngoại trừ đàn ắccoc

920710

89829

89824

Nhạc cụ thuộc bộ gõ (như trống, mộc cầm, chũm
choẹ, catanhet, chuỳ trống)

920600

89823

89815

Khí cụ hơi bằng đồng (như clarinet, kèn, kèn túi)

Đàn ghita, đàn hạc và các nhạc cụ dây khác (ngoại
trừ bàn phím và các nhạc cụ chơi với violon)

920290
Khí cụ (ngoại trừ Khí cụ hơi bằng đồng)

Nhạc cụ dây khác (như violin, đàn hạc) chơi cùng với
violon

920210

920510

Đàn clavico và nhạc cụ dây có bàn phím khác (ngoại
trừ đàn piano)

920190

89813

69952

89660

89650*

SITC 4

920590

Piano tủ
Piano cánh

920110

920120

Chiêng, gồng và các nhạc cụ cùng loại

830610

B. Biểu diễn và kỷ niệm

Bộ sưu tập và các vật phẩm của bộ sưu tập liên quan
đến động vật học, thực vật học, khoáng vật học, giải
phẫu học, sử học, dân tộc học hoặc tiền đúc

970500

SẢN PHẨM VĂN HOÁ
HS 07
Lĩnh vực
Mô tả
A. Di sản văn hoá và thiên nhiên

Hộp âm nhạc, hệ thống đàn ống chơi ở hội chợ, đàn máy biểu diễn
trên đường phố, nhạc cụ cơ khí tạo tiếng chim hót, đàn kéo và các
nhạc cụ khác, không được xác định ở lĩnh vực nào khác, dụng cụ tạo
âm thanh để nhử mồi các loại; còi, tù và và dụng cụ thổi bằng miệng
khác để tạo âm thanh.

tạo ra hay phải khuyếch đại bằng điện (như ghita, đàn ắccoc)

Nhạc cụ, không được xác định ở lĩnh vực nào khác, âm thanh được

Nhạc cụ bàn phím (ngoại trừ đàn ắccoc) , âm thanh được tạo ra hay
phải khuyếch đại bằng điện (như đàn organ)

Nhạc cụ thuộc bộ gõ (như trống, mộc cầm, chũm choẹ, catanhet,
chuỳ trống)

Nhạc cụ hơii khác (như clarinet, kèn, kèn túi)

Nhạc cụ dây khác (như violin, đàn hạc, ghita)

Piano (bao gồm cả piano tự động); Đàn clavico và nhạc cụ dây có
bàn phím khác

Chiêng, gồng và các nhạc cụ cùng loại, không dùng điện và không có
các bộ phận bằng đồng

Cổ vật hơn một trăm năm tuổi

Bộ sưu tập và các vật phẩm của bộ sưu tập liên quan đến động vật
học, thực vật học, khoáng vật học, giải phẫu học, sử học, dân tộc
học hoặc tiền đúc

Mô tả

Bảng 3. Thương mại quốc tế hàng hoá và dịch vụ văn hoá xác định theo mã số Hệ thống hài hòa (HS) 2007

Cổ vật

Nhạc cụ

66

89849

89285

Thiết bị lưu trữ dạng rắn, không bay hơi
Phương tiện bán dẫn, chưa ghi, dùng để thu âm hay các hiệu ứng
khác
Máy hát và các phương tiện khác dùng để thu âm hay các hiệu ứng
khác, đã ghi hoặc chưa ghi, bao gồm thiết bị và kỹ thuật sản xuất
đĩa
Bản nhạc, in hoặc viết tay, đã hoặc chưa đóng thành quyển hoặc
minh họa tranh ảnh

852351

852359

852380

490400

Các tác phẩm ghép và phù điêu trang trí tương tự
Tranh, bản thiết kế và ảnh

970110

970190

491191

89630

66621
66629

66593*

Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật
liệu
Sản phẩm tượng và đồ dùng trang trí bằng nhựa
Sản phẩm tượng và đồ dùng trang trí bằng gỗ
Hoa văn gỗ và khảm gỗ; tráp và hộp đựng đồ trang sức hay dao
kéo, và các dụng cụ tương tự bằng gỗ; đồ nội thất bằng gỗ
Tượng nhỏ và các sản phẩm gốm trang trí tráng men sứ hay đồ sứ
Tượng nhỏ và các sản phẩm gốm trang trí, không được xác định ở
lĩnh vực nào khác (ngoại trừ các sản phấm tráng men sứ hay đồ sứ)

Sản phẩm thuỷ tinh bao gồm cả các loại tượng nhỏ

970300

392640

442010

442090

691310

691390

701890

63549*

89399*

89620

Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in litô

89287

89612

89611

970200

2

Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu, được vẽ hoàn toàn bằng
tay, trừ các loại tranh phác họa thuộc nhóm 4906 và trừ các bản in
lại của các tác phẩm sơn bằng tay hoặc trang trí bằng tay; các tác
phẩm ghép và phù điêu trang trí tương tự.

89846

Thiết bị từ dùng để thu âm hay các hiệu ứng khác (ngoại trừ thẻ gắn
dải băng từ và các sản phẩm trong chương 37)

852329

89842

Thẻ gắn dải băng từ

852321

C. Nghệ thuật thị giác và nghề thủ công

Phương tiện thu âm1

Hội hoạ

Các loạI hình nghệ thuật thị giác khác

Hạt thủy tinh, ngọc trai giả, đá quý giả hoặc bán đá
quý giả và các đồ thuỷ tinh tương tự (ngoại trừ đồ
kim hoàn giả); mắt thủy tinh (trừ các bộ phận cơ thể
giả khác); đồ trang trí khác và hạt thủy tinh có đường
kính không quá 1 mm.

Tượng nhỏ và các sản phẩm gốm trang trí

Tượng nhỏ và các sản phẩm gốm trang trí tráng men
sứ hay đồ sứ

Hoa văn gỗ và khảm gỗ; tráp và hộp đựng đồ trang
sức hay dao kéo, và các dụng cụ tương tự; tượng
nhỏ và các đồ trang trí khác; đồ nội thất bằng gỗ
không thuộc nhóm 82

Các sản phẩm bằng nhựa khác, không được xác
định ở lĩnh vực nào khác

Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm
bằng mọi loại vật liệu

Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in litô.

Tranh, bản thiết kế và ảnh

Các tác phẩm ghép và phù điêu trang trí tương tự

Tác phẩm hội hoạ, tranh vẽ hay tranh phấn màu

Bản nhạc, in hoặc viết tay, đã hoặc chưa đóng thành
quyển hoặc minh họa tranh ảnh

Đĩa, băng, thiết bị lưu trữ dạng rắn, không bay hơi.
“thẻ thông minh” và các phương tiện khác dùng để
thu âm hay các hiệu ứng khác, đã ghi hoặc chưa ghi,
bao gồm thiết bị và kỹ thuật sản xuất đĩa, nhưng loại
trừ các sản phẩm thuộc nhóm 882

Phương tiện bán dẫn

Phương tiện từ

67

Nghề thuủ công

Sản phẩm làm từ ngà voi tự nhiên hay ngà voi gia công
Xương, mai rùa, sừng, gạc, san hô, xà cừ, các vật liệu lấy từ động
vật và sản phẩm của chúng (bao gồm sản phẩm đúc)
Thảm dệt bằng tay theo kiểu Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais và các kiểu tương tự, và các loại đan tay

960110

960190

580500

Vải dệt khổ hẹp : các loại vải dệt khác, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc
sợi cao su từ 5% trở lên
Vải dệt khổ hẹp : Các loại vải dệt khác từ bông
Vải dệt khổ hẹp: Các loại vải dệt khác từ sợi nhân tạo
Vải dệt khổ hẹp: Các loại vải dệt khác từ nguyên liệu dệt khác
Các loại vải dệt chỉ có sợi dọc không có sợi ngang liên kết với nhau
bằng chất keo dính
Các dải bện dạng chiếc: mảnh trang trí dạng chiếc, không thêu, trừ
loại dệt kim hoặc móc
Các dải bện dạng chiếc khác: mảnh trang trí dạng chiếc, không
thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc
Vải dệt từ sợi kim loại và vải dệt từ sợi kim loại hoá thuộc nhóm
5605, sử dụng để trang trí, như các loại vải trang trí nội thất hoặc
cho các mục đích tương tự
Sản phẩm thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc ren rời, không lộ nền
Sản phẩm thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc ren rời: Sản phẩm thêu
khác từ bông
Sản phẩm thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc ren rời: Sản phẩm thêu
khác từ sợi nhân tạo
Sản phẩm thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc ren rời: Sản phẩm thêu
khác từ nguyên liệu dệt khác

580620

580631

580632

580639

580640

580810

580890

580900

581010

581091

581092

581099

bông tương tự và vải sơnin

Vải dệt khổ hẹp: vải dệt mịn (bao gồm vải bông và các loại vải

Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác làm bằng kim loại thường,
không được phủ kim loại quý (ngoại trừ các tác phẩm nghệ thuật, đồ
sưu tầm và đồ cổ)

830629

580610

Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác, làm bằng kim loại thường được
phủ kim loại quý

830621

65659

65651

65491

65632

65614

65613

65612

65611

65891

89911*

69782*

Sản phẩm thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng ren
rời

Sản phẩm thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc ren rời,
không lộ nền

Vải dệt từ sợi kim loại và vải dệt từ sợi kim loại hoá
thuộc nhóm 651.91, sử dụng để trang trí, như các
loại vải trang trí nội thất hoặc cho các mục đích tương
tự khác, không được xác định ở lĩnh vực nào khác

Các dải bện dạng chiếc: dải, mảnh trang trí dạng
chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc, tua, ngù
và các sản phẩm tương tự.

Các loại vải dệt chỉ có sợi dọc không có sợi ngang
liên kết với nhau bằng chất kết dính

Các loại các loại vải dệt thoi khác

Các loại vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi
(elastomeric) hoặc sợi cao su từ 5% trở lên tính theo
trọng lượng

Vải dệt mịn (bao gồm vải bông và các loại vải bông
tương tự và vải sơnin

Thảm dệt bằng tay theo kiểu Gobelins, Flanders,
Aubusson, Beauvais và các kiểu tương tự, và các
loại đan tay(ví dụ như thêu mũi nhỏ, thêu chữ thập),
đã hoặc chưa hoàn thiện.

Ngà voi gia công, xương, mai rùa, sừng, gạc, san hô,
xà cừ và các vật liệu từ động vật và sản phẩm của
chúng (bao gồm sản phẩm đúc)

Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác, làm bằng kim
loại quý cơ bản, khung tranh ảnh và các loại khung
tương tự làm bằng kim loại cơ bản; gương bằng kim
loại cơ bản

370590

370510

711620

711610

711420

711419

711411

711320

711319

711311

600490

600410

600390

600340

600330

600320

600310

600290

600240

581100

Các loại sách in, sách mỏng , tờ rơi và các ấn phẩm in tương tự
dạng tờ đơn gấp hoặc không gấp
Từ điển và bộ bách khoa toàn thư, và các phụ chương của chúng
Sách in, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự

490191

490199

Vải dệt hoặc móc có chiều rộng không quá 30cm, có tỷ trọng sợi
đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không chứa sợi cao su
Các loại vải dệt hoặc móc khác có chiều rộng không quá 30cm, có tỷ
trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên
Vải dệt hoặc móc có chiều rộng không quá 30cm, làm từ len hoặc
lông thú
Vải dệt hoặc móc có chiều rộng không quá 30cm, làm từ bông
Vải dệt hoặc móc có chiều rộng không quá 30cm, làm từ sợi tổng
hợp
Vải dệt hoặc móc có chiều rộng không quá 30cm, làm từ sợi nhân
tạo
Các loại vải dệt hoặc móc khác, có chiều rộng không quá 30cm
Các loại vải dệt hoặc móc khác có chiều rộng vượt quá 30cm, có tỷ
trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên không chứa sợi cao su
Các loại vải dệt hoặc móc khác có chiều rộng vượt quá 30cm, có tỷ
trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên
Đồ kim hoàn và các bộ phận của đồ kim hoàn bằng bạc, mạ hoặc
không mạ, hoặc dát phủ kim loại quý
Đồ kim hoàn và các bộ phận của đồ kim hoàn bằng kim loại quý,
mạ hoặc khô ng mạ, hoặc dát phủ kim loại quý.
Đồ kim hoàn và các bộ phận của đồ kim hoàn bằng kim loại cơ bản
dát phủ kim loại quý
Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ bằng
bạc, mạ hoặc không mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác
Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ bằng kim
loại quý khác, mạ hoặc không mạ, hoặc dát phủ kim loại quý
Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ bằng kim
loại cơ bản dát phủ kim loại quý
Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy
Sản phẩm bằng đá quý và bán đá quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái
tạo)
Kính ảnh và phim chụp ảnh, đã phơi sáng và tráng, trừ phim dùng
trong điện ảnh để in ôpxet)
Kính ảnh và phim chụp ảnh, đã phơi sáng và tráng (ngoại trừ trường
hợp dùng trong in ôpxet)

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc

490110

D. Sách và các ấn phẩm

Nhiếp ảnh

Đồ kim hoàn

Sách

68

89219

89216

89215

88260*

89733

89732

89731

65522

65521

65740

Từ điển và bách khoa toàn thư, không in dạng tờ đơn
Các loại sách, sách mỏng và ấn phẩm tương tự in
khác, không in dạng tờ đơn

Các loại sách in, sách mỏng , tờ rơi và các ấn phẩm in
tương tự dạng tờ đơn gấp hoặc không gấp

Kính ảnh và phim chụp ảnh, đã phơi sáng và tráng, trừ
phim dùng trong điện ảnh

Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, hoặc
sản phẩm bằng đá quý hay bán đá quý (tự nhiên, tổng
hợp hoặc tái tạo)

Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ
nghệ bằng kim loại quý khác hoặc bằng kim loại phủ
kim loại quý (ngoại trừ sản phẩm thuộc nhóm 897.31)

Đồ kim hoàn và các bộ phận của đồ kim hoàn bằng kim
loại quý, hoặc bằng kim loại phủ kim loại quý (ngoại trừ
đông hồ và vỏ đồng hồ)

Các loại vải dệt hoặc móc khác, không được nhúng,
mạ, phủ hoặc dát mỏng với chiều rộng vượt quá 30cm
và chứa tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở
lên

Các loại vải dệt hoặc móc khác, không được nhúng,
mạ, phủ hoặc dát mỏng với chiều rộng vượt quá 30cm

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, bao gồm một
hay nhiều lớp vật liệu dệt kết hợp với lớp đệm bằng
cách khâu hoặc cách khác, không được xác định lĩnh
vực nào khác

69

Báo

Các loại báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ khác
Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.
Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự in dạng
quyển
Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự trên quả
địa cầu
Các loại bản đồ và biểu đổ thuỷ văn khác
Bưu ảnh, in hay vẽ, thiếp chúc mừng in sẵn
Các loại lịch in bao gồm cả lịch bloc

Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, có hoặc không có dải ghi
âm, hoặc chỉ có dải ghi âm với chiểu rộng từ 35 mm trở lên

490290

490300

490599

490900

491000

370610

490510

490591

Báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh
ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo, phát hành ít nhất 4 lần trong
một tuần

490210

Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, có hoặc không có dải ghi
âm, hoặc chỉ có dải ghi âm với chiều rộng nhỏ hơn 35 mm
Trò chơi điện tử sử dụng bộ thu tín hiệu truyền hình

490600

Các loại sơ đồ và bản vẽ cho kiến trúc, kỹ thuật, công nghiệp,
thương mại, địa hình hoặc các mục đích tương tự, là bản gốc vẽ
tay; văn bản viết tay; các bản sao chụp lại bằng giấy có phủ lớp chất
nhạy và bằng giấy than của các loại kể trên.

1.
2.
3.
4.

89282*

89431

88390

Các loại sơ đồ và bản vẽ cho kiến trúc, kỹ thuật, công
nghiệp, thương mại, địa hình hoặc các mục đích tương
tự, là bản gốc vẽ tay; văn bản viết tay; các bản sao
chụp lại bằng giấy có phủ lớp chất nhạy và bằng giấy
than của các loại kể trên.

Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, có hoặc không
có dải ghi âm, hoặc chỉ có dải ghi âm với chiểu rộng từ
35 mm trở lên
Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, có hoặc không
có dải ghi âm, hoặc chỉ có dải ghi âm
Trò chơi điện tử sử dụng bộ thu tín hiệu truyền hình

Các loại lịch in (bao gồm cả lịch bloc)

89284

88310

Bưu thiếp in hoặc minh họa, các loại thiếp in sẵn có lời
chúc hoặc thông điệp cá nhân kèm theo phong bì có
hoặc không có minh hoạ

Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương
tự (kể cả bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa
cầu) đã in, không dưới dạng quyển

Bản đổ và biểu đồ in dạng quyển

Các loại báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ, có hoặc
không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung
quảng cáo
Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.

Báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ, có hoặc không có
minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo, hát
hành ít nhất 4 lần trong một tuần

89242

89214

89213

89212

89229

89221

Bao gồm phương tiện được ghi và chưa được ghi. Một số cần được loại bỏ, trong khi đó một số khác thì được xếp và Danh mục mở rộng
Thiết kế cần được loại ra khỏi danh mục này và xếp vào Lĩnh vực F Dịch vụ Thiết kế và Sáng tạo
Sản phẩm văn hoá mà du khách mua đã được bao gồm trong lĩnh vực tương ứng từ A đến FVCD, thiết bị âm thanh, bảng điều khiển trò chơi điện tử
Không bao gồm các sản phẩm thể thao và giải trí. Tập quán văn hoá được coi là thuộc văn hoá. Toàn bộ Sản phẩm thể thao và giải trí được xem là thiết
bị và vật liệu

Ghi chú:

G. Du lịch3
H. Thể thao và Giải trí4

SẢN PHẨM VĂN HOÁ LIÊN QUAN

Kiến trúc và
thiết kế

F. Dịch vụ thiết kế và sáng tạo

950410

370690

E. Phương tiện nghe nhìn và các phương tiện truyền thông tương tác

Các ấn phẩm in khác

Film and
Video

370199

370191

370130

370120

6

Phim in nhanh
Các loại phim và kính ảnh khác, có kích thước các bên lớn
hơn 255mm
Kính ảnh và phim chụp ảnh dạng phẳng, có phủ lớp chất
nhạy, không phơi sáng cho ảnh màu
Kính ảnh và phim chụp ảnh dạng phẳng dùng trong nhiếp
ảnh đơn sắc, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật
liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; (ngoại trừ phim dùng
cho chụp X quang và kính ảnh, phim chụp ảnh dạng phẳng
có kích thước các bên lớn 255 mm và phim in ngay

C. Nghệ thuật thị giác và nghề Nghề thủ công

920999

851840
851850
920930
920991
920992
920994

851830

851930
851810
851821
851822
851829

851920

Thiết bị thu âm, hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, thẻ ngân
hàng, xèng hoặc các loại tương tự
Đĩa quay (bàn thu)
Micro và phụ kiện kèm theo
Loa đơn, gắn ngay trên vỏ
Nhiều loa, gắn trên cùng một vỏ
Các loại micro và phụ kiện kèm theo khác
Ống nghe và tai nghe, kèm theo micro hoặc không, và các bộ
thiết bị bao gồm một micro với một hay nhiều loa
Máy khuyếch đại tần số âm thanh điện
Bộ khuyếch đại tín hiệu âm thanh điện
Dây nhạc cụ
Bộ phận và phụ kiện của đàn piano
Bộ phận và phụ kiện của nhạc cụ trong nhóm 9202
Bộ phận và phụ kiện của nhạc cụ trong nhóm 9207
Các bộ phận và phụ kiện của nhạc cụ “ví dụ, bộ phận cơ cho
đàn hộp và các bộ phận phụ trợ như thẻ , đĩa và trục quay
dùng cho nhạc cụ cơ học”; không được xác định ở lĩnh vực nào
khác ;máy nhịp, thanh mẫu, tiêu và sáo các loại.

Rạp xiếc lưu động và bầy xiếc thú lưu động

5

950810

950590

Hàng hoá dùng trong lễ Nô-en
Dụng cụ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các trò
chơi giải trí khác, kể cả các mặt hàng dùng cho trò chơi ảo
thuật hoặc trò vui cười khác, không được xác định ở lĩnh vực
nào khác

950510

THIẾT BỊ VÀ VẶT LIỆU HỖ TRỢ SẢN PHẨM VĂN HOÁ
B. Biểu diễn và Kỷ niệm

Kỷ niệm

Âm nhạc

Nhiếp ảmh

70
89890

Kính ảnh và phim chụp ảnh dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy,
chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu
dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi
sáng, đã hoặc chưa đóng gói

Các bộ phận và phụ kiện của nhạc cụ “ví dụ, bộ phận cơ cho
đàn hộp và các bộ phận phụ trợ như thẻ đục lỗ (card), đĩa và
trục quay dùng cho nhạc cụ cơ học); máy nhịp, thanh mẫu, tiêu
và sáo các loại.

88220*

Máy khuyếch đại tần số âm thanh điện
Bộ khuyếch đại tín hiệu âm thanh điện

76425
76426

Ống nghe, tai nghe, kết nối với bộ micro/loa

Loa, không gắn ngay trên vỏ

76423
76424

Loa, gắn ngay trên vỏ

Vòng ngựa gỗ, đu, phòng tập bắn và các trò chơi tại khu giải trí
khác; rạp xiếc lưu động và bầy xiếc thú lưu động; nhà hát lưu
động.
Thiết bị hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng
hoặc các loại tương tự
Đĩa quay (bàn thu)
Micro và phụ kiện kèm theo

Dụng cụ giải trí khác

Các loại hàng hoá dùng trong lễ Nô-en khác

76422

76335
76421

76331

89460*

89449

89445

Máy và thiết bị sử dụng để tráng tự động phim hoặc giấy ảnh
(kể cả điện ảnh) dạng cuộn hoặc dùng để phơi sáng tự động
các phim đã tráng lên các cuộn giấy ảnh
Máy và thiết bị khác sử dụng trong phòng làm ảnh (kể cả điện
ảnh); máy xem âm bản
Màn hình chiếu
Bộ phận và phụ kiện của máy và thiết bị sử dụng trong phòng
làm ảnh

901050

901060

901090

Máy ảnh (trừ thiết bị dùng trong điện ảnh), phụ kiện

901010

9

Chế phẩm hóa chất khác dùng trong nhiếp ảnh

370790

9006

Nhũ tương nhạy

370710

Máy in nổi bằng khuôn mềm
Máy in ảnh trên bản kẽm

844315

834316

834317

Thiết bị phát
Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu
Máy quay truyền hình, camera số và máy quay hình ảnh

852550

852560

852580

Máy ghi hoặc sao chép video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín
hiệu video (ngoại trừ loại dùng băng từ và máy quay hình ảnh)

Máy ghi hoặc sao chép video, loại dung băng từ

852190

852110

E. Phương tiện nghe nhìn và các phương tiện truyền thông tương tác

Máy in nổi, in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm
Máy in nổi, trừ loại in cuộn vàn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn
mềm

844314

76484

76432

76431

76384

76381

72665

72663

72661

88136

88135

8811*

88210

88250

88240*

Giấy ảnh, bìa và vật liệu dệt, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi
sáng
Giấy ảnh, bìa và vật liệu dệt, phơi sáng nhưng chưa tráng

8

3703

88230*

Phim chụp ảnh, dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi
sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt

370400

7

3702

D. Sách và ấn phẩm

Nghe - nhìn

71

Máy quay truyền hình, camera số và máy quay hình ảnh

Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu

Thiết bị phát

Các loại máy ghi hoặc sao chép video, có hoặc không gắn bộ
phận thu tín hiệu video khác

Máy ghi hoặc sao chép video, có hoặc không gắn bộ phận thu
tín hiệu video

Máy in ảnh trên bản kẽm

Máy in nổi bằng khuôn mềm

Máy in nổi

Bộ phận và phụ kiện của máy và thiết bị thuộc nhóm 881.35

Máy và thiết bị khác sử dụng trong phòng làm ảnh (kể cả điện
ảnh) (bao gồm máy chiếu hoặc vẽ cấu trúc mạch lên trên các
chất bán dẫn có độ nhạy sáng), không kể thiết bị trong nhóm
90.10; máy xem âm bản, màn hình chiếu

Máy ảnh (trừ máy quay phim); các loại đèn chớp để chụp ảnh và
bóng đèn chớp (trừ đèn phóng điện thuộc nhóm 778.2), bộ phận
và phụ kiện của chúng.

Chế phẩm hóa chất dùng trong nhiếp ảnh (trừ vecni, keo hồ, chất
kết dính và các chế phẩm tương tự); các sản phẩm chưa pha
trộn dùng trong nhiếp ảnh, đã đóng gói theo định lượng hoặc
đóng gói để bán lẻ ở dạng sử dụng được ngay

Kính ảnh, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt để chụp ảnh, đã phơi
sáng nhưng chưa tráng

Phim chụp ảnh bằng giấy, bìa và vật liệu dệt, có phủ lớp chất
nhạy, chưa phơi sáng

Phim chụp ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi
sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt, phim in
nhanh dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng
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Nghe - nhìn

5.
6.
7.
8.
9.

847330

847170
847180

847160

Bộ phận và phụ kiện của máy trong nhóm 8471

Bộ xử lý, ngoại trừ các bộ trong phân nhóm 847141
hoặc 847149, kèm hoặc không kèm có một hoặc hai loại sau
trong cùng một vỏ: thiết bị lưu, thiết bị đầu vào và một thiết bị
đầu ra
Thiết bị đầu vào hoặc một thiết bị đầu ra, kèm hoặc không kèm
thiết bị lưu trữtrong cùng một vỏ
Thiết bị lưu trữ
Các thiết bị khác trong máy xử lý dữ liệu tự động

Các loại máy xử lý dữ liệu tự động loại khác, ở dạng hệ thống

847149

847150

Máy xử lý dữ liệu tự động cầm tay, trong cùng một vỏ có ít nhất
một thiết bị xử lý trung tâm, một thiết bị đầu vào và một thiết bị
đầu ra

Máy xử lý dữ liệu tự động cầm tay

Máy đọc vi phim, vi thẻ hoặc vi bản khác, có hoặc không có khả
năng sao chép
Máy chiếu hình ảnh
Các loại máy chiếu hình ảnh khác
Máy phóng to hoặc thu nhỏ ảnh (trừ điện ảnh)
Bộ phận và phụ kiện của máy chiếu hình ảnh trong nhóm 9008

Máy quay phim và máy chiếu, có hoặc không kèm thiết bị ghi
hoặc sao chép âm thanh

máy thu thanh sóng radio hoặc máy ghi hoặc sao chép âm
thanh, video

Máy thu dùng cho phát thanh sóng radio, có hoặc không kết
hợp với thiết bị ghi hoặc sao chép âm thanh hoặc với đồng hồ
trong cùng một vỏ
Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu sóng truyền
hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với

847141

847130

900810
900830
900840
900890

900820

9007

8528

8527

Thiết bị thu sóng truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có
hoặc không gắn với máy thu thanh sóng radio hoặc máy ghi hoặc
sao chép âm thanh, video
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75997

75270
75280

75260

75230

75220

88133
88134

88132

88131

Thiết bị đầu vào hoặc một thiết bị đầu ra, kèm hoặc không kèm thiết
bị lưu trữ trong cùng một vỏ
Thiết bị lưu trữ
Các thiết bị khác trong máy xử lý dữ liệu tự động
Bộ phận và phụ kiện của máy (không kể vỏ, hộp đựng và các sản
phẩm tương tự)

Các loại máy xử lý dữ liệu tự động khác

Máy chiếu hình ảnh khác, không được xác định ở lĩnh vực nào
khác
Máy phóng to hoặc thu nhỏ ảnh (trừ điển ảnh)
Bộ phận và phụ kiện của thiết bị trong nhóm từ 881.31 đến 881.33
Máy xử lý dữ liệu tự động, loại cầm tay có trọng lượng không quá
10 kg, gồm ít nhất một bộ xử lý trung tâm, một bàn phím và một
màn hình

Máy đọc vi phim, vi thẻ hoặc vi bản khác, có hoặc không có khả
năng sao chép

Máy quay phim và máy chiếu, có hoặc không kèm thiết bị ghi hoặc
sao chép âm thanh; bộ phận và phụ tùng của chúng

Máy thu dùng cho phát thanh radio, có hoặc không kết hợp với thiết
bị ghi hoặc sao chép âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một vỏ
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8812

Chỉ bao gồm Rạp xiếc lưu động và bầy xiếc thú lưu động (ngoại trừ mã số 950890).
Ngoại trừ kính ảnh và phim chụp ảnh dùng tia X (mã số 370110).
Ngoại trừ phim chụp ảnh dạng cuộn dùng tia X (mã số 370210).
Chỉ bao gồm nhiếp ảnh.
Ngoại trừ máy quay chuyên dụng, như máy kiểm tra y tế (mã số 900630).

Ghi chú:

Máy tính và các thiết bị liên quan

10.

Ngoại trừ rạp xiếc lưu động và bầy xiếc thú lưu động (9508.10).

Ghi chú:

950490

Cờ bạc

Tàu bơm hơi phục vụ giải trí hoặc thể thao
Thuyền buồm
Thuyền máy
Các loại du thuyền khác
Vòng ngựa gỗ, đu, phòng tập bắn và các trò chơi tại khu giải
trí khác; nhà hát lưu động.
Bàn chuyên dụng dùng cho trò chơi ở sòng bạc, các thiết bị
dùng trong các hội chợ vui chơi, cho đường chạy bowling tự
động, bao gồm bàn chơi trò bắn đạn (ngoại trừ trò chơi hoạt
động bằng đồng xu, tiền giấy, đĩa hoặc các dụng cụ tương
tự, bi – a, trò chơi điện tử sử dụng cùng với thiết bị thu tín
hiệu truyền hình, thẻ chơi bài)

890310
890391
890392
890399
10

Dụng cụ và thiết bị khác cho tập luyện thể chất nói chung

950691

950890

Giày truợt băng và trượt patanh

Ván trượt tuyết
Dây buộc ván trượt
Dụng cụ trượt cho các môn thể thao mùa đông (ngoại trừ
Ván trượt tuyết và Dây buộc ván trượt
Ván buồm
Ván trượt nước, ván lướt sóng và các dụng cụ các môn thể
thao nước khác (ngoại trừ ván buồm)
Gậy chơi gôn
Bóng
Dụng cụ chơi gôn (ngoại trừ bóng và gậy chơi gôn đầy đủ)
Dụng cụ và thiết bị chơi bóng bàn
Bóng tennis sân cỏ
Bóng bơm hơi
Các lọai bong khác (trừ bóng chơi gôn và bóng chơi bóng
bàn)
Các dụng cụ và thiết bị khác cho tập luyện thể chất nói chung
Vợt tennis sân cỏ
Vợt cầu lông và các loại vợt tương tự, đã hoặc chưa căng
lưới (ngoại trừ vợt tennis và vợt bóng bán)

Tàu du ngoạn trên biển

950670

950659

950699
950651

950669

950631
950632
950639
950640
950661
950662

950629

950621

950619

950611
950612

H. Thể thao và Giải trí

890110

THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ HỖ TRỢ SẢN PHẨM LIÊN QUAN
G. Du lịch

Du lịch

Thể thao và
GiảI trí

73
89439

89460

79319

79311
79312

89478

89472

89476

89479

89475

89474

89473

79328

Dụng cụ khác trong các hội chợ vui chơi, cho các trò chơi trên bàn
hoặc trong phòng khách, chưa được xác định ở lĩnh vực nào khác

Giày trượt băng và giày trượt patanh(bao gồm giày trượt có gắn lưỡi
trượt)
Dụng cụ và thiết bị khác cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục hoặc
điền kinh
Thuyền bơm hơi (bao gồm thuyền chèo và canô)
Thuyền buồm, không bơm hơi, có hoặc không có động cơ phụ
Các loại thuyền chèo, không bơm hơi, canô và tàu và các phục vụ giải
trí hoặc thể thao khác, chưa được xác định ở lĩnh vực nào khác
Vòng ngựa gỗ, đu, phòng tập bắn và các trò chơi tại khu giải trí khác;
rạp xiếc lưu động và bầy xiếc thú lưu động; nhà hát lưu động.

Vợt tennis, vợt cầu lông hoặc các vợt tương tự khác, đã hoặc chưa
căng lưới

Hàng hoá thể thao, chưa được xác định ở lĩnh vực nào khác

Dụng cụ chơi gôn

Ván trượt nước, ván lướt sóng, ván buồm và các dụng cụ thể thao
dưới nước khác

Ván trượt tuyết và các dụng cụ trượt tuyết khác

Tàu du ngoạn trên biển, thuyền du ngoạn và các tàu thuyền tương tự
được thiết kế chủ yếu để vận chuyển người; phà các loại
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Sản xuất

Sáng tạo

Giáo dục/đào tạo

Sản xuất
Giảng viên đại học

6
6

2310
2320
Hoạ sỹ hình ảnh

Thợ bọc, và những người lao động liên quan
Thợ may quần ào bằng da, thợ thuộc da và người tạo ra sản phẩm da
Thợ đóng giày và những người lao động liên quan
Thợ thủ công và những người lao động liên quan , không được phân loại ở lĩnh vực nào khác

7534
7535
7536
7549

Thợ sản xuất và cắt sản phẩm may và mẫu
Thợ may, thêu và những người lao động liên quan

7532
7533

Nghệ nhân làm đồ gỗ mỹ thuật và những người lao động liên quan
Thợ may, thợ may đồ thời trang nữ, người làm ra các sản phẩm từ lông thú, thợ làm mũ

7522
7531

Thợ thủ công sản xuất các sản phẩm vải vóc, da và vật liệu liên quan
Thợ thủ công khác, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác

7318
7319

Thợ kẻ biển quảng cáo, hoạ sỹ trang trí, nghệ nhân trạm khắc và nghệ nhân vẽ axit
Thợ thủ công sản xuất sản phẩm gỗ, rổ rá và các vật liệu liên quan

7316
7317

Nghệ nhân gốm sứ và những người lao động liên quan
Nghệ nhân chế tác, cắt, nghiền và hoàn thiện sản phẩm thuỷ tinh

7314
7315

Nhiếp ảnh gia
Nghệ nhân kim hoàn và kinh loại quý

3431
7313

Nghệ sỹ phác hoạ

2651
3118

Các nhóm giáo viên âm nhạc khác

2354

Giáo viên đào tạo nghề

Nghệ sỹ khiêu vũ và biên đạo múa
Nghệ nhân chế tạo và điều chỉnh dụng nhạc cụ

2653

Nhạc sỹ, ca sỹ và nhà soạn nhạc

Nghệ sỹ sáng tạo và biểu diễ, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác

Cán bộ lưu trữ và cán bộ phụ trách bào tàng

Các nhà chuyên môn làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Cán bộ quản lý dịch vụ chuyên môn, chưa được phân loại ở lĩnh vực nào khác

Kỹ thuật viên ở phòng trưng bày, thư viện và bảo tàng

Nhà xã hội học, nhân chủng học và các nhà chuyên môn liên quan

Mô tả

7312

2652

5

4

2621

Sáng tạo

2659

3

2133

Lưu trữ/bảo tồn

2

1349

Trưng bày/Truyền tải

1

3433

2632

ISCO 08

Truyền bá

Sáng tạo

NGHỀ NGHIỆP TRONG VĂN HOÁ
Lĩnh vực
Chức năng

Bảng 4. Nghề nghiệp trong văn hoá xác định theo mã ISCO 08

A. Di sản
văn hoá
và Thiên
nhiên

B. Biểu diẽn và
Kỷ niệm

C. Nghệ thuật thị giác và Nghề Nghề thủ công
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D. Sách
và ẩn
phẩm

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.

Giáo dục/Đào tạo

Truyền bá

Sản xuất

Sáng tạo

Giáo dục/Đào tạo

Truyền bá

Sản xuất

Lưu trữ/Bảo tồn

Sản xuất, truyền bá

Sáng tạo

Giáo dục/đào tạo

2320
2161
2162
2163
2164
2165
2166
3432
3118
1222
2431
2310
2320

2310
2320
2330
2355
2641
2642
2643
2622
4411
2513
2654
2655
3435
2656
2310

11
11

10

10

9

7
7
7
8

Giảng viên đại học
Giáo viên đào tạo nghề
Giáo viên phổ thông
Các nhóm giáo viên nghệ thuật khác
Nhà văn và tác giả liên quan
Nhà báo
Biên dịch viên, phiên dịch viên và các nhà ngôn ngữ khác
Thủ thư và chuyên viên thông tin liên quan
Nhân viên thư viện
Người phát triển web và phần mềm đa phương tiện
Đạo diễn và nhà sản xuất phim, sân khấu và sản phẩm liên quan
Diễn viên
Các nhà chuyên môn khác hoạt động trong lĩnh vực văn hoá và nghệ thuật
Phát thanh viên trên phát thanh, truyền hình và các phương tiện khác
Giảng viên đại học
Giáo viên đào tạo nghề
Kiến trúc sư công trình
Kiến trúc sư quang cảnh
Nhà thiết kế sản phẩm và may mặc
Cán bộ quy hoạc thành phố và giao thông
Người vẽ bản đồ và người lập bản đồ địa chính
Nhà thiết kế đồ hoạ và đa phương tiện
Nhà thiết kế trang trí nội thất
Nghệ sỹ phác hoạ
Cán bộ quản lý quảng cáo và quan hệ công chúng
Người làm trong lĩnh vực quảng cáo và marketing
Giảng viên đại học
Giáo viên đào tạo nghề

Bao gồm nhà khảo cổ học và chuyên viên bảo tồn.
Bao gồm cán bộ và chuyên gia quản lý bảo tàng, lưu trữ. Khi phù hợp, xếp loại cán bộ quản lý nhà hát vào Lĩnh vực B. Biểu diễn và Kỷ niệm
Bao gồm chuyên gia làm việc trong các khu bảo tồn.
Bao gồm cán bộ lưu trữ, người phụ trách phòng trưng bày và bảo tàng.
Nghệ sỹ biển diễn trực tiếp khác (nghệ sỹ phòng nhạc, nghệ sỹ nói tiếng bụng, vân động viên đấu bò, nghệ sỹ nhảy clacket, v.v); cán bộ nghệ thuật cộng
đồng, hề, ảo thuật gia và các nghệ sỹ liên quan khác.
Bao gồm giáo viên dạy âm nhạc trong giáo dục chính quy
Bao gồm giáo viên dạy nghệ thuật hình ảnh trong dục chính thống
Khi phù hợp, giáo viện dạy kịch và khiêu vũ cũng được xếp trong lĩnh vực B. Biểu diễn và Kỷ niệm
Bao gồm thư ký đạo diễn phim, người nhắc vở, đạo diễn sân khấu và nghệ sỹ xăm hình
Bao gồm giáo viên giảng dạy về phương tiện nghe nhìn và phương tiện truyền thông tương tác
Bao gồm giáo viên giảng dạy về dịch vụ thiết kế và sáng tạo

Ghi chú:

F. Dịch vụ Thiết kế và
Sáng tạo

E. Phương
tiện nghe
nhìn và
Phương triện
truyền thông
tương tác

76

Giáo dục/Đào tạo

Truyền bá

Tạo lập

Truyền bá

12

Người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp, người hồ lì và những người khác làm việc ở sòng
bạc
Người cầm đồ và cho vay tiền
Huấn luyện viên, hướng dẫn viên và cán bộ thể thao
Hướng dẫn viên hoạt động thể dục thẩm mỹ và giải trí và người điều khiển chương trình

4212
4213
3422
3423

Cán bộ quản lý trung tâm thể thao, giải trí và văn hoá

1431

Hướng dẫn viên du lịch
Vân động viên điền kinh và thể thao

3421

Tiếp viên du lịch và nhân viên phục vụ du lịch

5113

Công ty du lịch và nhân viên liên quan

Mô tả

5111

4221

ISCO 08

12. Bao gồm cán bộ quản lý công viên vui chơi, giải trí. Nếu có thể, cán bộ quản lý rạp chiếu phim được xếp vào Lĩnh vực nghe
nhìn E

Ghi chú:

H. Thể thao và
Giải trí

G. Du lịch

NGHỀ NGHIỆP TRONG PHẠM VI LIÊN QUAN
Lĩnh vực
Chức năng

77

15

3521
2356

Giáo dục/đào tạo

Các bộ đào tạo về công nghệ thông tin

Kỹ thuật viên về phát sóng và phương tiện nghe nhìn

Kỹ thuật viên về web

Cán bộ mạng máy tính

2523

Kỹ thuật viên hệ thống và mạng máy tính

Nhân viên phát triển và phân tích phần mềm và ứng dụng, không được phân loại ở lĩnh vực nào
khác

3514

Lập trình viên phần mềm ứng dụng

2519

Kỹ thuật viên hỗ trợ người sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Nhân viên phát triển phần mềm

2514

3513

Nhân viện phân tích hệ thống

2512

Kỹ thuật viên điều hành công nghệ thông tin và truyền thông

Cán bộ quản lý dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông

2511

3511

Nhân viên hoàn thiện và dính sản phẩm in

1330

3512

Thợ in

7323

Kỹ thuật viên chế bản

7321
7322

Người điểu khiển máy tráng phim chụp ảnh

8132

Thợ điều chỉnh máy gia công gỗ và thợ vận hành máy

Thợ gỗ

7523

Máy in: máy in trên lụa, khuôn và vải (thợ thủ công)

Truyền bá

Sản xuất

Sản xuất

Sản xuất

Các nhà hoạt động khác trong lĩnh vực tôn giáo
Giáo viên ngôn ngữ

13. Bao gồm người trồng và bán thảo dược, bác sỹ và thầy lang
14. Bao gồm người chữa bệnh bằng đức tin
15. Bao gồm thợ sắp chữ, thợ xếp chữ và các nhân viên liên quan

Ghi chú:

Phương tiện nghe
nhìn và Phương
tiện truyền thông
tương tác

Sách và ấn phẩm

Nghệ thuật thị
giác và Nghề thủ
công

14

7521

2353

Giáo dục/đào tạo
7322

3413

5169

Các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền
Nhân viên dịch vụ riêng, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác

3230

13

Người đứng đầu các làng nghề truyền thống
Các nhà hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo

1113

Mô tả

2636

ISCO 08

Truyền bá

THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU HỖ TRỢ

Di sản phi vật thể

Sản xuất

LĨNH VỰC CHUYỂN TIẾP*
Lĩnh vực
Chức năng

A. Di sản văn
hoá và Thiên
nhiên

LĨNH VỰC VĂN HOÁ
Chức năng
Lĩnh vực

Hình thức nghệ thuật thị giác, văn học và biểu diễn nghệ thuật khác

2, *
3

1211x
141320

4
4
4
4
4
4
*

031143
031144
031145
031146
031147
031149
03114x

Đọc sách

6
6
6
7,*
8

141110
141120
141190
1411x
141320

Sử dụng công nghệ máy tính để đọc
Thăm thư viện

141410
142000

Nghe phương tiện âm thanh khác

Hoạt động đọc khác

Đọc các ấn phẩm chuyên ngành khác

Đọc ấn phẩm định kỳ

Nghệ thuật thị giác
Nghệ thuật văn chương

121110
121120

Mua / mua lại vật tư đầu vào/vật tư sử dụng cho hoạt động sản xuất phụ trong hộ gia đình
Bán/xử lý các sản phẩm của hoạt động sản xuất phụ trong hộ gia đình

031220

Hoạt động sản xuất thủ công sử dụng tất cả các loại nguyên liệu, không được xác định đầy đủ

Các hoạt động đặc thù khác liên quan đến nghề thủ công

Sản xuất xà phòng, nước hoa và nến, v.v

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản phẩm thủ công bằng giấy

Sản xuất gốm sứ, lò và lò nướng, đồ trang trí, v.v từ đất sét, thạch cao hoặc xi măng

Gia công kim loại

Sản xuất công cụ, dao kéo, dụng cụ tay và các sản phẩm kim loại khác

031210
5

4

031142

Đan giỏ, sản phẩm liễu gai và các sản phẩm tương tự khác

Sử dụng công nghệ máy tính để nghe hình ảnh/âm thanh
Chế tạo sản phẩm gố bao gồm đồ nội thất, đồ cố định hay đồ trang trí, tượng nhỏ và các sản phẩm trang trí khác

4

141420
031141

Nghe phương tiện âm thanh khác

Tham gia các sự kiện văn hóa quần chúng đặc thù khác
Biểu diễn nghệ thuật (khiêu vũ, âm nhạc, phim)

121130

Tham gia vào hoạt động kịch, nhạc kịch, múa balê và hoà nhạc

111190

111130

Tham gia các hoạt động kỷ niệm các sự kiện văn hoá/lịch sử của cộng đồng
Tham gia vào hoạt động xã hội cộng đồng (âm nhạc, khiêu vũ,v.v)

101210
101230

Thăm bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, công viên văn hoá/lịch sử, khu di sản

111110
1

071135

Mô tả
Đưa trẻ em đi tham quan, thăm bảo tàng và các hoạt động ngoài trời tương tự; điều phối và khuyến khích trẻ em
tham gia hoạt động xã hội và hoạt động ngoại khoá

ICATUS

Bảng 5. Khảo sát sử dụng thời gian theo mã số ICATUS

TiIÊU DÙNG/THAM GIA

B. Biểu diễn và Kỷ
niệm

C. Nghệ thuật thị giác và Nghề
Nghề thủ công

D. Sách vá ấn phẩm

78

TiIÊU DÙNG/THAM GIA

LĨNH VỰC LIÊN QUAN
Chức năng
Lĩnh vực

E. Phương tiện nghe nhìn và Phương tiện
truyền thông tương tác

G. Du lịch

H. Thể thao và GiảI trí

79
14

13,*

Du lịch liên quan đến tham gia cộng đồng và xã hội
Du lịch liên quan đến tham gia/thăm sự kiện/địa điểm văn hoá, giải trí và thể thao
Du lịch liên quan đến sở thích, trò chơi và các hoạt động giải trí khác
Đi chơi du ngoạn bằng xe; ngắm cảnh
Du lịch liên quan đến hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời và các hoạt động liên quan
Du lịch liên quan đến phương tiện truyền thông đại chúng
Đi cùng người lớn tham gia hoạt động xã hội
Đi cùng người lớn đến các địa điểm văn hoá, thể thao và giải trí
Tham gia/thăm vườn bách thú, công viên động vật, vườn bách thảo, trung tâm giải trí, hội chợ, lễ hội, rạp xiếc,
chương trình biểu diễn của động vật, trưng bày thực vật
Tham gia sự kiện thể thao chuyên nghiệp
Tham gia sự kiện thể thao nghiệp dư
Tham gia sự kiện văn hoá, giải trí và thể thao, không được xác định đầy đủ
Tham gia/thăm sự kiện/địa điểm thể thao, giải trí và văn hoá, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác
Sở thích, trò chơi và các hoạt động giải trí, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác
Sở thích kỹ thuật và các hoạt động liên quan

102000
112000
122000
131230
132000
143000
071234
071235
111200
111310
111320
111x
119000
129000
121200

Mô tả

12

11
*

*

9
9
9
*
10
10
10
10,*

Nói chuyện trực tuyến bao gồm tin nhắn và thảo luận nhóm, v.v
Đọc và viết thư
Xem phim/đến rạp chiếu phim
Trò chơi máy tính (bao gồm trò chơi trên máy hoạt động bằng xu và trò chơi điện tử)
Xem/nghe truyền hình (chương trình thường kỳ)
Xem/nghe truyền hình (chương trình luân phiên)
Các hoạt động cụ thể khác liên quan đến xem/nghe truyền hình
Xem/nghe truyền hình, không được xác định đầy đủ
Xem/nghe phim thuê/mua
Xem/nghe chương trình video thuê/mua, ngoại trừ phim
Các hoạt động cụ thể khác liên quan đến xem/nghe video
Xem/nghe chương trình video khác, không được xác định đầy đủ
Nghe chương trình phát thanh
Nghe các thiết bị radio và âm thanh, không được xác định đầy đủ
Sử dụng công nghệ máy tính để nghe hình ảnh/âm thanh
Truy cập internet, tải xuống, tải lên
Các hoạt động sử dụng công nghệ máy tính khác, không được xác định đầy đủ
Phương tiện thông tin đại chúng, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác

ICATUS

101113
101130
111120
121330
141211
141212
141219
14121x
141221
141222
141229
14122x
141310
1413x
141420
141430
1414x
149000

TiIÊU DÙNG/THAM GIA

139000

1213x
131110
131120
131130
131140
131150
131160
131170
131180
131220
131x

121310
121320
121340
121350

GIÁO DỤC 19

031170
071234
07123x
081210
081230
081240
082000
101124
101125
101126
101129
101210
101220
101230
1012x
151510
151520
151630
091300

CHỨC NĂNG CHUYỂN TIẾP
Chức năng
Lĩnh vực
ICATUS

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

80
18

*

17

16

*

*

*

15

Pha chế thảo dược và thuốc
Đi cùng người lớn tham các hoạt động xã hội
Đi cùng người lớn đến các địa điểm, chưa xác định đầy đủ
Sự kiện cộng đồng tổ chức: nấu ăn tập thể, v,v
Tổ chức và hỗ trợ cộng đồng đối với làng xã, tiểu khu vực khác
Tổ chức và hỗ trợ cộng đồng đối với gia đình và cá nhân
Tham dự hội họp
Tổ chức tiệc tùng, đón tiếp và tụ họp tương tự
Tham dự tiệc tùng, đón tiếp và tụ họp tương tự
Hoạt động xã hôi tại quán bar, câu lạc bộ
Các hoạt động xã hội cụ thể khác
Tham gia vào lễ kỉ niệm văn hoá/lịch sử cộng đồng
Tham gia vào sự kiện/nghi lễ cộng đồng (phi tôn giáo) như đám cưới, đám ma, sinh nhật và các nghi lễ tương tự
Tham gia hoạt động xã hội cộng đồng (âm nhạc, khiêu vũ, v.v)
Tham gia cộng đồng
Hoạt động cầu nguyện cá nhân, thiền và các hoạt động tinh thần không chính thức khác
Tham gia các hoạt động tôn giáo (hoạt động văn hoá chính thức)
Ngẫm nghĩ/suy tư, suy nghĩ và dự kiến
Các hoạt động học tập, giáo dục không chính quy khác và các khoá học trong thời gian rảnh rỗi

Mô tả

Trò chơi một mình
Trờ chơi thẻ, trò chơi bảng
Trò chơi xã hội/nhóm
Cờ bạc
Chơi trò chơi, tham gia các hoạt động giải trí khác và hoạt động liên quan khác, không được xác định đầy
đủ
Đi dạo và leo núi; đi bộ và chạy
Đi xe đạp, trượt patanh, trượt ván
Aerobics, yoga, chương trình thể dục thể hình và thẩm mỹ
Trò chơi bóng, thể thao cá nhân
Trò chơi bóng, thể thao đồng đội
Thể thao nước
Thể thao nước/băng/tuyết
Thể thao đối kháng
Đua ngựa
Tham gia hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời khác, không được xác định đầy đủ
Tham gia hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời và các hoạt động liên quan, không được phân loại ở lĩnh vực
nào khác

Ghi chú:
Dấu “*” nghĩa là phần này bao gồm tất cả các hoạt động khác liên quan đến chủ điểm này. Do
ICATUS là một bản dự thảo, nên một số mã số vẫn chưa được hoàn thiện.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ngoại trừ: Dịch vụ không trả tiền trong các sự kiện như nấu ăn, dựng sân khấu, tổ chức, thu thập đóng góp,
chuẩn bị trang phục, v.v được xếp vào mã số 08121.
Mã số này cũng bao gồm nghệ thuật thị giác và nghệ thuật văn học
Phương tiện âm thanh bao gồm đĩa CD, băng, bản thu, máy nghe nhạc MP3. Hoạt động nghe sử dụng
máy tính được xếp vào mã số 14142.
Bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh tế thuộc các danh mục liên quan trong ISIC 20,
21, 242, 26, 289, 36 như sản xuất đồ gỗ, khắc gỗ, đan giỏ, hàn, đóng gạch và chế tạo công cụ.
Bao gồm bán các sản phẩm thủ công, thực phẩm, v.v được sản xuất vì mục đích giải trí và vui chơi, hay
đáp ứng sở thích ở bãi để xe hoặc bãi chợ
Hoạt động đọc sử dụng máy tính và công nghệ liên quan được xếp vào nhóm 14141. Ngoại trừ: Đọc sách
tôn giáo có liên quan đến hoạt động tôn giáo được xếp vào nhóm 1515.
Bao gồm đọc ấn phẩm định kỳ, đọc sách và các ấn phẩm liên quan khác.
Phương tiện âm thanh bao gồm đĩa CD, băng, bản thu, máy nghe nhạc MP3. Hoạt động nghe sử dụng
máy tính được xếp vào mã số 14142.
Xem/nghe truyền hình và video có liên hệ chặt chẽ với hoạt động học và làm việc được xếp vào nhóm
chính từ 01 – 05 và 09.
Phương tiện hình ảnh bao gồm đầu băng hình (VCR), đầu đĩa nén (VCD) và đầu đĩa hình kỹ thuật số
(DVD) và các thiết bị khác, ngoại trừ máy tính. Hoạt động xem/nghe sử dụng máy tính được xếp vào mà
số 14142
Nếu đã xác định được mục đích của sử dụng Internet thì có thể đánh mã số thích hợp, ví dụ như mua
sắm, mã số từ 06121 đến 06122, trả hoá đơn gia đình, đến 06115, khoá học trực tuyến mã số từ 09111
đến 09113.
Mã số này còn bao gồm đi cùng người lớn đến các sự kiện văn hóa.
Mã số này còn bao gồm các sự kiện văn hoá.
Ngoại trừ: sở thích tạo ra thu nhập xét trên phương diện các loại dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm
được sản xuất và bán được xếp vào nhóm thích hợp trong các nhóm chính 02-05.
Ngoại trừ: Cá độ trò chơi được xếp vào nhóm 12135.
Bao gồm: toàn bộ các hình thức hội họp, v.v được tổ chức bởi các tổ chức xã hội, chính trị, hướng đạo, tôn
giáo, hữu nghị và các tổ chức khác, các câu lạc bộ và nhóm không chính thức.
Ngoại trừ: Dịch vụ không trả tiền trong các sự kiện như nấu ăn, xây dựng sân khấu, tổ chức, thu thập tài
trợ, chuẩn bị trang phục, v.v được xếp vào mã số 08121.
Ngoại trừ: Tham gia các hoạt động liên quan đến sở thích và trò chơi giải trí, thể thao, v.v được xếp vào
các nhóm chính 12 và 13. Tham gia và các hoạt động liên quan đến phát triển nghề nghiệp/chuyên môn
được xếp vào nhóm 0914.
Đào tạo và học tập ngành nghề hiện thời được phân vào nhóm cụ thể trong các nhóm chính 01-05; hoạt
động liên quan đến sở thích, thể thao được xếp vào nhóm tương ứng trong các nhóm chính 12 và 13.
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6. Kết luận
Khung thống kê văn hoá 2009 của UNESCO là bước đầu tiên, quan trọng trong quá trình
xây dựng phương pháp và tiêu chuẩn cho tổ chức thống kê văn hoá, từ đó cho phép thiết
lập hệ thống dữ liệu so sánh quốc tế. Khung thống kê văn hóa 2009 của UNESCO vẫn đang
tiếp tục được hoàn thiện. Thực tế đã có một số công cụ có thể được sử dụng để đo lường
văn hóa từ góc độ kinh tế, nhưng để đo lường được từ phương diện xã hội của văn hoá đòi
hỏi nhiều công sức và cần phải tỉ mỉ hơn. Theo dự kiến, Khung thống kê này sẽ được cập
nhật thường xuyên với cải tiến trong phương pháp và hiểu biết khái niệm.

6.1 Thách thức trong quá trình thu thập dữ liệu văn hoá
Căn cứ vào thực tế thiếu dữ liệu thu thập, thậm chí ở cả các nước đã đầu tư thời gian và
có nguồn vốn thuận lợi cho việc xây dựng Khung thống kê văn hoá, cần tóm tắt một số khó
khăn chính trong thu thập số liệu thống kê văn hóa
Khó khăn về cơ cấu
Do chính sách và công tác quản lý thường tập trung vào các hoạt động được xác định trong
thị trường của nó (như phim, truyền hình, âm nhạc), và hầu hết các hệ thống tiêu chuẩn
thống kê sử dụng phổ biến (hệ thống tiêu chuẩn ISIC hiệu chỉnh cho từng quốc gia) được
thiết kế chủ yếu dựa trên nguyên tắc phân loại sản phẩm công nghiệp đầu ra6 (như sản xuất
sản phẩm in và tái sản xuất bằng máy tính), nên khó có thể sử dụng các tiêu chuẩn phân
loại này để miêu tả các ngành văn hoá định hướng thị trường.
Để thống kê trên góc độ văn hoá, các danh mục liên quan được phân chia thành các loại
khác nhau và sau đó lại phải tập hợp lại. Đây là nhiệm vụ chuyên môn và tốn nhiều thời gian
Hệ thống tiêu chuẩn thống kê ngành cũng gặp nhiều trở ngại để theo kịp với tốc độ thay đổi
trong từng ngành. Hệ thống cần phải bao trùm toàn bộ các khu vực truyền thống trong nền
kinh tế như các ngành công nghiệp cơ bản, ngành khai khoáng và sản xuất. Vì vậy, nhìn
chung khu vực dịch vụ không được coi trọng và tiêu chuẩn phân loại rất không rõ ràng trong
các khu vực có sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và thị trường. Những thay đổi này
dẫn đến nhiều khó khăn trong việc thực hiện việc sửa đổi khung thống kê văn hoá có tính
đến những ảnh hưởng ngày càng tăng của thời đại công nghệ thông tin truyền thông công
nghệ số.

6

Mặc dù nguyên tắc chính của việc phân loại là theo sản phẩm công nghiệp đầu ra, nhưng nguyên tắc này
đã không được áp dụng nhất quán. Trong một số trường hợp, việc phân loại lại dựa trên quá trình và vật
liệu thô
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Khó khăn trong quá trình thực hiện
Nhìn chung, hoạt động văn hoá chỉ có thể nhận dạng một cách chính xác thông qua hệ
thống tiêu chuẩn thống kê ngành ở mức độ phân chia chi tiết nhất (nhóm phân loại gồm 4
hay 5 con số). Điều này gây ra nhiều khó khăn vì dữ liệu về các biến số (như xuất khẩu)
mà cơ quan thống kê quốc gia cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau thường là số liệu về các
lĩnh vực công nghiệp ở mức độ phân chia chung hơn, nhóm phân loại gồm 2 hay 3 con số.
Hệ thống phân chia ngành ở mức độ phân chia chi tiết nhất để nhận dạng chính xác các
hoạt động văn hoá còn có những vấn đề khác. Hệ thống này khiến cho việc phân tích ở lĩnh
vực khu vực trong mỗi quốc gia trở nên khó khăn trong khi việc phân tích này là hết sức
quan trọng cho lĩnh vực văn hóa do đặc tính xu hướng tập trung của văn hóa. Điều này là
bởi vì việc áp dụng phân tích 4 con số ở một địa phương hay khu vực làm giảm độ tin cậy
của nhiều khảo sát kinh doanh do cơ quan thống kê quốc gia thực hiện (nguyên nhân là
do các vấn đề về quy mô của mẫu khảo sát). Nhiều khảo sát kinh doanh liên ngành kinh tế
cũng chưa bao quát toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp vi mô và thương nhân kinh
doanh độc lập, vì thế chưa thể hiện đầy đủ sự tham gia của những yếu tố này trong lĩnh
vực văn hóa.
Có thể sử dụng một số cách ‘đi vòng’ khác đối với các trường hợp trong đó hoạt động văn
hoá được kết hợp với các hoạt động khác trong từng nhóm riêng biệt. Cụ thể là, có thể sử
dụng số liệu dự tính để phân biệt các thành tố văn hoá với các thành tố phi văn hoá trong
các nhóm này, sau đó sử dụng trọng số và hệ số này để phân tích dữ liệu khảo sát các
ngành kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một số cơ sở thực nghiệm để tìm ra các
trọng số; điều này có nghĩa là luôn có sẵn nguồn dữ liệu điều tra của tất cả các ngành kinh
doanh để chúng ta sử dụng. Một lần nữa, giả sử có sẵn nguồn dữ liệu của tất cả các ngành
kinh doanh, thì việc phân tích nguồn dữ liệu này để tìm ra các hệ số là một nhiệm vụ tốn
nhiều thời gian nguồn vốn.
Cuối cùng, xây dựng dữ liệu về phương diện xã hội của văn hoá phù hơp với dữ liệu khác
của cơ quan thống kê quốc gia chắc chắn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực
hiện.
Có thể sử dụng thông tin từ những khảo sát liên ngành hiện có như khảo sát hộ gia đình hay
khảo sát sử dụng thời gian. Tuy nhiên, dữ liệu có được từ những nguồn này là chưa đủ để
hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách văn hoá/xã hội. Nguyên nhân là do những hạn chế
về khu vực được điều tra khảo sát tổng hợp; hoặc có thể là do quy mô khi kết quả khảo sát
bị phân chia để nhận dạng các nhóm dân cư cụ thể (theo tuổi, giới tính, chủng tộc tộc và
dân tộc) và đặc biệt khi cần phải đo lường sự thay đổi. Vấn đề quy mô thậm chí cũng có thể
ảnh hưởng đến những khảo sát chuyên biệt về tham gia văn hoá, ví dụ như Khảo sát Hàn
thử biểu châu âu (Eurobarometer) chỉ cung cấp thông tin chung về bối cảnh quốc gia, chứ
không phải dữ liệu chi tiết và tin cậy cần thiết để hỗ trợ chính sách bởi vì mẫu khảo sát chỉ
giới hạn trong khoảng 1.000 người trong mỗi quốc gia.
Thông tin đưa ra phù hợp với cả nước phát triển và nước đang phát triển. Bước đầu tiên là
các quốc gia thực hiện rà soát lại dữ liệu cấp quốc gia. Tuy nhiên, do nhiều nghề văn hoá
chỉ có ở khu vực thành thị (thường tập trung ở các thành phố lớn) vì vậy phân tách không
gian là cần thiết.
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Rõ ràng, lựa chọn sử dụng dữ liệu từ các nguồn thống kế quốc gia có sẵn và/hoặc nguồn
dữ liệu quốc tế tập trung là để tiến hành khảo sát tham gia văn hoá ở cấp quốc gia. Cần
phải lưu ý rằng, một phần nào đó những khó khăn này không mang tính toàn cầu nhưng nó
lại liên quan nhiều đến mức độ phức tạp của quá trình hoạch định chính sách văn hoá, và
đặc biệt liên quan đến mức độ sử dụng bằng chứng để làm nền tảng vững chắc cho quá
trình đưa ra quyết định.
Việc tạo ra và thu thập bằng chứng bản thân không phải là quá trình hoạch định chính sách
văn hoá; tuy nhiên nó là trọng tâm của quá trình hoạch định chính sách công hiện đại và và
là trách nhiệm quan trọng của các tổ chức công cộng. Theo đó, dữ liệu đầu vào chính, dữ
liệu tham gia/ sử dụng, cũng như dữ liệu về phân phối nguồn vốn phải được lấy từ điều tra
dân số toàn quốc, điều tra kinh doanh và. Vai trò của khung thống kê là tạo nên không gian
đối thoại giữa các chức năng của chính sách dựa trên bằng chứng thực tế, giữa nguồn cung
cấp dữ liệu và lĩnh văn hoá với các loại hình đa dạng của nó. Chính vì thế, điều này cần phải
được hiểu rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu quá trình triển khai và quá trình này cần phải được
cập nhật định kì, kiểm tra và sửa đổi khi cần thiết.
Có thể nói rằng khung thống kê là điểm khởi đầu cho quá trình phát triển dữ liệu thống kê
toàn diện hơn. Tài liệu này là nền tảng cho các đàm phán giữa nhà hoạch định chính sách
văn hóa, người thực hiện và cơ quan điều tra lấy số liệu

6.2 Mối liên hệ với phương pháp đánh giá trực tiếp
Bước quan trọng tiếp theo là phát triển khung chỉ số dựa vào chính sách và xác định các
chỉ số phù hợp đối với từng lĩnh vực và hoạt động nhằm hỗ trợ việc đo lường và quản lý
hiện tượng văn hoá và tác động của chính sách văn hoá. Tính đến thời điểm hiện nay, các
mô hình hoạch định chính sách văn hoá hiện thời vẫn coi phương diện kinh tế của một nền
văn hoá là kết quả gián tiếp của đầu tư nhà nước vào nền văn hoá đó. Điều này dẫn đến sự
xuất hiện của nhiều mô hình sử dụng hướng tiếp cận suy luận (như mô hình ‘số nhân’) để
đánh giá ảnh hưởng của văn hoá (Scanlon và Longley 1984, Myerscough 1988). Mô hình
được lựa chọn trong khung thống kê này chủ yếu liên quan đến vị trị của văn hoá trong các
quá trình phát triển và tái sản xuất kinh tế - xã hội. Việc này làm giảm sự lệ thuộc quá mức
vào các phương pháp gián tiếp, suy luận và khá tranh cãi. Quá trình chuyển từ sử dụng mô
hình gián tiếp hay số nhân để đo lường sản phẩm văn hoá đầu ra sang sử dụng biện pháp
trực tiếp đo lường quy trình và sản phẩm đầu ra đã tạo điều kiện đưa ra hướng tiếp cận để
đo lường tác động của văn hoá và tác động này có thể so sanh và với các lĩnh vực khác.
Số liệu đo lường trực tiếp thường thiết thực và đáng tin cậy hơn nếu sử dụng một khung
thống kê chung để thu thập dữ liệu (Pratt, 2001). Một số dữ liệu có thể được lấy sử dụng
bằng việc áp dụng nguyên tắc phân loại tiêu chuẩn (đặc biệt là Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế
về phân loại ngành hay Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu). Số liệu đo trực tiếp có thể
bao gồm số liệu kinh tế như doanh thu, đầu tư, sản phẩm đầu ra, xuất khẩu và việc làm,
cũng như thông tin tương ứng về nguồn vốn khu vực công có liên hệ chặt chẽ với các biện
pháp này. Hơn nữa, số liệu liên quan đến tiêu dùng và tham gia thì có thể thu được thông
qua khảo sát chung về hộ gia đình hay khảo sát dành riêng cho các nhân.
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Hình 4. Mô hình ma trận chỉ tiêu thống kê

H Thể thao và
Giải trí

F. Dịch vụ thiết
kế và Sáng tạo

E. Phương
tiện nghe nhìn
và Phương
tiện truyền
thông tương
tác

D. Sách và ấn
phẩm

C. Nghệ thuật
thị giác và
Nghề Nghề thủ
công

B. Biểu diễn và
Kỷ niệm

A. Di sản văn
hoá và thiên
nhiên

G. Du lịch

Lĩnh vực liên
đới

Lĩnh vực văn hoá

Sáng tạo
Sẩn xuất
Truyền bá/
Truyền tải

Các chỉ
tiêu…

Trưng bày/
Tiếp nhận

Các chỉ tiêu

Tiêu dùng/
Tham gia

Có một hướng tiếp cận là sử dụng mô hình ma trận được tạo nên bằng cách lập bảng gồm
8 lĩnh vực trong FCS với các yếu tố trong Chu kỳ Văn hoá, như trong Hình 4. Mô hình này
đã được tạo ra để xây dựng và thiết lập được các phương tiện thực tế và hữu dụng để thu
thập dữ liệu (chứ không phải là mô hình lý tưởng). Mô hình được xây dựng từ nghiên cứu
của nhóm chuyên gia hàng đầu của Liên minh Châu Âu về thống kê văn hóa (LEG Eurostat,
2000) và khảo sát (logic) về các hoạt động hiện có. Khảo sát này chỉ ra dữ liệu nào cần thu
thập và dữ liệu nào tương tự như dữ liệu được đưa ra trong FCS 1986. Cần phải tiến hành
thử nghiệm mô hình này. Mô hình này là hoàn toàn khả thi nhưng đồng thời nó cũng khuyến
nghị cần phải xem xét phát triển mô hình cũng như cách thức thu thập dữ liệu bằng cách
nhấn mạnh những gì hiện tại không thể đánh giá được. Hy vọng rằng mô hình này có thể
xây dựng tiêu chuẩn đánh giá quốc tế. Khung ma trận đưa ra ở đây có thể được sử dụng
làm nền tảng vững chắc cho các hướng tiếp cận khác nhau đối với thống kê văn hoá.

85

Chú giải thuật ngữ
Khảo sát hành chính là khảo sát thống kê được tiến hành từ các nguồn thông tin bên ngoài
dữ liệu gốc mà cơ quan thống kê thu thập và vì mục đích phi thống kê. (Cơ quan thống kế
Liên hợp quốc, 2000). Đây là hoạt động thu thập dữ liệu từ biên bản hành chính trong đó dữ
liệu được lấy từ các tập văn bản.
Dịch vụ kiến trúc là dịch vụ do công ty và các cá nhân liên quan đến tất cả các lĩnh vực
của kiến trúc. Về cơ bản, dịch vụ này bao gồm thiết kế mới công trình nhà ở khu dân cư,
thương mại và công nghiệp, thiết kế bản vẽ kiến trúc để khôi phục công trình mới và giám
sát thi công xây dựng.
Dịch vụ quảng cáo là dịch vụ do công ty và các cá nhân thực hiện, chủ yếu liên quan đến
lập kế hoạch, sáng tạo và sản xuất chiến dịch quảng cáo cung cấp
Đăng ký kinh doanh là đăng ký trong đó mô tả đặc điểm để thành lập doanh nghiệp (Cơ
quan thống kế Liên hợp quốc, 2000).
Khảo sát đánh giá được tiến hành trên toàn bộ nhóm đối tượng quan sát thuộc một nhóm
hay toàn bộ dân số (Cơ quan thống kế Liên hợp quốc, 2000).
Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC) là Khung thống kê so sánh quốc tế số liệu
thống kê sản phẩm có vai trò hướng dẫn quá trình xây dựng và sửa đổi hệ thống phân loại
sản phẩm hiện có để tương thích với tiêu chuẩn quốc tế. CPC được phát triển chủ yếu nhằm
nâng cao sự hài hoà giữa các lĩnh vực khác nhau trong thống kê kinh tế và các thống kê
liên quan và nhằm thúc đẩy vai trò của tài khoản quốc gia như một công cụ quản lý thống
kê kinh tế. Đồng thời CPC cũng mang lại cơ sở sửa đổi thống kê cơ bản từ những phân loại
ban đầu thành hệ thống phân loại tiêu chuẩn phục vụ mục đích phân tích (Cơ quan Thống
kê Liên hợp quốc, 2009).
Bảo tồn duy trì sự tồn tại của di sản văn hoá và thúc đẩy quá trình truyền tải thông điệp và
giá trị di sản quan trọng của di sản (Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Bảo tồn và Phục hồi
di sản văn hoá, 1998). Trong lĩnh vực tài sản văn hoá, mục tiêu của bảo tồn là duy trì đặc
tính vật lý và văn hoá của hiện vật nhằm đảm bảo rằng giá trị sẽ không bị biến mất và di sản
sẽ mãi tồn tại vượt qua giới hạn thời gian (UNESCO, 1988)
Quyền tác giả là một trong những khía cạnh cơ bản trong quyền sở hữu trí tuệ. Nó áp dụng
cho “mọi sản phẩm thuộc lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật dưới bất kì mô hình
hay loại hình thể hiện nào. Vì mục đích bảo vệ quyền tác giả, thuật ngữ “tác phẩm văn học
và nghệ thuật” bao gồm toàn bộ tác phẩm nguyên bản của tác giả, bất luận giá trị nghệ
thuật hay văn học như thế nào. Tác phẩm văn học và nghệ thuật bao gồm sách, sách mỏng
và các tác phẩm viết khác, âm nhạc, kịch, nghệ thuật múa balê, nhiếp ảnh, phim, hội hoạ,
tranh, kiến trúc, trạm khắc, khắc đá (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, 2003, 1979).
Nghề thủ công hay Sản phẩm thủ công được định nghĩa là “các sản phẩm do thợ thủ
công làm ra, hoàn toàn bằng tay hay có sự hỗ trợ của công cụ cầm tay hay thậm chí sử
dụng các loại máy móc miễn là đóng góp trực tiếp từ công sức của người thợ chiếm phần
đa số trong quá trình sản xuất sản phẩm…Tính đặc thù của sản phẩm thủ công khởi nguồn
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từ các đặc điểm khác biệt mang tính thực thế, mỹ thuật, nghệ thuật, sáng tạo, văn hoá, trang
trí, chức năng, truyền thống, tính biểu trưng tôn giáo và xã hội” (UNESCO và ITC, 1997).
Hoạt động văn hóa thể hiện hay truyền tải biểu đạt văn hóa bất kể giá trị thương mại đi
kèm. Các hoạt động này là hoạt động khép kín hoặc có thể đóng góp vào quá trình sản xuất
hàng hóa và dịch vụ văn hóa.
Chu kỳ văn hoá là quá trình sản xuất văn hoá - kết quả của chuỗi các quá trình hay các
giai đoạn liên kết với nhau cùng tạo thành chu kỳ văn hoá, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.
Hàng hoá văn hoá được định nghĩa là các loại hàng hoá tiêu dùng truyền tải ý tưởng, biểu
tượng và lối sống như sách, tạp chí, sản phẩm đa phương tiện, phần mềm, bản thu, phim,
video, chương trình nghe nhìn, sản phẩm thủ công và thời trang.
Di sản văn hoá bao gồm đồ tạo tác, tượng đài và nhóm công trình và di tích có giá trị biểu
trưng, lịch sử, nghệ thuật, mỹ thuật, dân tộc học hay nhân chủng học, khoa học và xã hội
(UNESCO, 1972).
Công nghiệp văn hoá sản xuất và phân phối hàng hoá và dịch vụ văn hoá đã được định
nghĩa như trên
Cảnh quan văn hóa bao gồm tổ hợp các công trình thiên nhiên và nhân tạo, thể hiện mối
quan hệ lâu dài và bền chặt giữa con người và môi trường tự nhiên (UNESCO, 2007).
Dịch vụ văn hoá nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu và sở thích văn hoá. Về bản chất, đây
không phải là sản phẩm văn hoá vật thể nhưng lại có vai trò thúc đẩy quá trình sản xuất và
phân phối sản phẩm văn hoá. Ví dụ, dịch vụ văn hóa bao gồm hoạt động cấp phép và các
dịch vụ liên quan đến quyền tác giả, hoạt động phân phối sản phẩm nghe nhìn, hoạt động
quảng bá biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa, cũng như dịch vụ thông tin văn hóa và
giữ gìn, bảo tồn sách, bản thu và đồ tạo tác (trong thư viện, trung tâm lưu trữ tài liệu và
bảo tàng).
Đa dạng văn hoá là cách thức ở đó văn hoá khác nhau của các nhóm người hay xã hội
được biểu thị. Những biểu thị văn hóa này được truyền tải trong và giữa các nhóm và xã hội,
và từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, đa dạng văn hoá biểu hiện rõ ràng không chỉ
theo các cách mà di sản văn hoá được thể hiện, phát triển và truyền bá mà còn được biểu
hiện dưới nhiều loại hình khác nhau trong quá trình sáng tạo, sản xuất, truyền bá, phân phối
và sử dụng nghệ thuật, dù sử dụng bất kỳ phương tiện và công nghệ nào.
Tham gia văn hoá là tham gia vào nghệ thuật và hoạt động hàng ngày có liên quan đến một
nền văn hoá nào đó. Tham gia văn hoá chính là “cách thức trong đó khác biệt về thị hiếu,
giá trị, hành vi văn hoá giữa các dân tộc không chỉ thể hiện sở thích nghệ thuật và phương
tiện truyền thong đại chúng mà những cách thức này còn được lồng vào trong nhịp sống
hàng ngày của các lối sống khác nhau; và tham gia văn hoá còn là cách thức trong đó hoạt
động văn hoá liên kết với các đặc điểm xã hội liên quan – như đặc điểm tầng lớp và giới
tính (Bennett, 2001).
Thiết kế bao gồm các hoạt động chủ yếu liên quan đến việc thiết kế sáng tạo, nghệ thuật và
thẩm mỹ các đồ vật, môi trường và dịch vụ (Cục thống kê Úc, ABS, 2001).
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Thiết kế thời trang được định nghĩa là hàng hoá và dịch vụ và các hoạt động được công
ty hay cá nhân tiến hành, chủ yếu liên quan đến thiết kế quần áo, giày dép và phụ kiện thời
trang (Cơ quan Thống kê New Zealand, 1995).
Thiết kế đồ hoạ là hoạt động do công ty hay cá nhân tiến hành, chủ yếu liên quan đến thiết
kế đồ hoạ cho mục đích trưng bày hay xuất bản (Cơ quan thống kế New Zealand, 1995).
Thiết kế đồ hoạ cả bao gồm ngành thủ công đương đại.
Khảo sát chi tiêu hộ gia đình là khảo sát mẫu trong đó hộ gia đình được yêu cầu cung cấp
dữ liệu, dự toán về số tiền sử dụng cho hàng hoá tiêu dùng, dịch vụ và cho các mục đích
khác trong một khoảng thời gian nhất định. Khảo sát chi tiêu gia đình còn được gọi là Khảo
sát tiêu dùng gia đình hay Khảo sát ngân sách gia đình (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh
tế, 2008).
Khu vực không chính thức được hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm đơn vị sản xuất hoạt
động trên quy mô nhỏ và cơ cấu tổ chức ở mức độ thấp, không có hoặc có ít sự phân chia
giữa hai nhân tố sản xuất là lao động và nguồn vốn với mục đích cơ bản là tạo ra thu nhập
và việc làm cho những người liên quan. Xét trên phương diện hoạt động, khu vực này được
định nghĩa dựa trên cơ sở cụ thể trong mỗi quốc gia như tổ hợp các doanh nghiệp không
liên kết thuộc sở hữu hộ gia đình sản xuất ít nhất một vài sản phẩm cho thị trường nhưng
có số lượng công nhân hoặc ít hơn con số quy định và/hoặc không đăng ký theo luật quốc
gia, ví dụ về thuế hay quy định an ninh xã hội hoặc hành vi bắt buộc (Tổ chức hợp tác và
Phát triển Kinh tế, 2008).
Di sản văn hoá phi vật thể (ICH) được định nghĩa là “các tập quán, các hình thức thể hiện,
biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không
gian văn hóa có liên quan mà các cộng đồng và các nhóm và trong một số trường hợp là cá
nhân công nhận là một phần di sản văn hóa của họ. Được chuyển giao từ thế hệ này sang
thế hệ khác, di sản văn hóa phi vật thể được cộng đồng, các nhóm không ngừng tái tạo để
thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của
họ, đồng thời hình thành trong họ ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự
tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người” (UNESCO, 2003).
Hoạt động thiết kế nội thất được công ty và cá nhân tiến hành, chủ yếu liên quan đến thiết
kế không gian bên trong của công trình, tư nhân và công cộng, công trình dân cư và thương
mại (Cơ quan Thống kê New Zealand, 1995).
Người bản địa và bộ lạc. Bộ lạc là những người sinh sống tại các quốc gia độc lập với các
điều kiện xã hội, văn hoá và kinh tế tạo nên sự khác biệt giữa họ và các bộ phận khác của
nền kinh tế quốc gia. Tập quá hay truyền thống riêng hay các quy định hoặc luật pháp đặc
biệt quy định một phần hay hoàn toàn vị thế của bộ lạc. Người bản địa là người sinh sống
tại các quốc gia độc lập được coi là bản địa vì tổ tiên của họ là những người sinh sống trên
quốc gia đó, hoặc tại một khu vực địa lý trong quốc gia, tại thời điểm xâm lược hoặc thuộc
địa hóa hay xây dựng ranh giới quốc gia hiện tại và họ là người, bất kể ở địa vị pháp lý nào,
luôn lưu giữ một vài hay toàn bộ thể chế xã hội, kinh tế, văn hoá và chính trị của họ” (Tổ
chức Lao động quốc tế, 1989).
Phương tiện truyền thông tương tác được coi là tương tác nếu hoặc i) hai hay nhiều đối
tượng tác động lẫn nhau hoặc ii) người sử dụng tạo nên thay đổi ở một đối tượng hay toàn
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bộ môi trường (người chơi điện tử); hoặc iii) có sự tham gia tích cực, chủ động của người
sử dụng; hoặc iv) có tác động hai chiều ngược với một chiều hay đơn thuần là tương tác
nguyên nhân - hệ quả (Di sản Canada, 2008).
Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại ngành (ISIC) được coi là tiêu chuẩn phân loại
toàn bộ các hoạt động kinh tế sản xuất. Mục đích chính là cung cấp hệ thống danh mục hoạt
động sử dụng trong quá trình thu thập và trình bày dữ liệu thống kê theo các hoạt động đó.
Vì vậy, ISIC nhằm mục đích đưa ra hệ thống danh mục các hoạt động theo cách mà các
thực thể được phân loại theo hoạt động kinh tế mà nó thực hiện (Cơ quan thống kế Liên
hợp quốc, 2008)
Khảo sát lực lượng lao động là khảo sát chuẩn theo hộ gia đình về dữ liệu thống kê lao
động liên quan (Tổ chức Lao động quốc tế).
Thiết kế cảnh quan bao gồm thiết kế sân, vườn vì mục đích sử dụng của con người. Thông
thường, thiết kế quang cảnh liên quan đến thiết kế công trình và khu vực lân cận, dù là công
trình tư nhân hay công cộng; thiết kế quang cảnh cũng liên quan đến khu vực công cộng lớn
như công viên và khu bảo tồn (Cơ quan Thống kê New Zealand, 1995).
Thư viện là một tổ chức, hay một bộ phận trong tổ chức có nhiệm vụ xây dựng và giữ gìn
tài nguyên thông tin và thúc đẩy sử dụng nguồn thông tin và trang thiết bị này nhằm đáp ứng
nhu cầu về thông tin, nghiên cứu, giáo dục, văn hoá hay giải trí của người sử dụng. Đây là
những yêu cầu cơ bản đối với thu viện và không ngoại trừ bất kỳ nguồn dữ liệu hay dịch vụ
bổ sung nào phù hợp với mục đích cơ bản (Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế, 2006). Thư
viện bao gồm toàn bộ bộ sưu tập sách, ấn phẩm định kỳ ở dạng điện tử hay dạng in hay bất
kỳ sản phẩm đồ hoạ, sản phẩm nghe nhìn khác ( sửa đổi từ UNESCO, 1970). Thư viện còn
bao gồm thu viện trưng bày ảo và catalô số.
Bảo tàng. Cơ quan thường trực phi lợi nhuận phục vụ xã hội và quá trình phát triển của xã
hội, mở cửa tự do cho công chúng; bảo tàng thu thập, bảo tồn, nghiên cứu, truyền bá và
trưng bày di sản vật thể và phi vật thể của loài người và môi trường vì mục đích giáo dục,
học tập và giải trí. Nó cũng bao gồm loại hình bảo tàng sống.
a.

Định nghĩa trên về bảo tàng có thể được ứng dụng mà không có bất kỳ giới hạn nào
liên quan đến đặc điểm của cơ quan quản lý, đặc điểm khu vực, cấu trúc chức năng
hay định hướng sưu tầm của cơ quan liên quan.

b.

Bên cạnh tổ chức được coi là ‘bảo tàng’, dựa trên mục đích nêu trong định nghĩa thì
một số đơn vị khác cũng được coi là bảo tàng:
i.

Tượng đài kỷ niệm và điạ điểm thiên nhiên, khảo cổ học và dân tộc học và tượng
đài lịch sử, địa danh lịch sử và các công trình thuộc bảo tàng thu thập, bảo tồn và
truyền bá đồ vật của con người và môi trường;

ii. Tổ chức lưu trữ và trưng bày bộ sưu tập các mẫu thực vật và động vật sống như
vườn bách thú, vườn bách thảo, thuỷ cung và vườn thú tự nhiên;
iii. Trung tâm khoa học và trạm thiên văn;
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iv. phòng trưng bày nghệ thuật phi lợi nhuận;
v.

khu bảo tồn thiên nhiên, viện bảo tồn và phòng trưng bày do trung tâm lưu trữ và
thư viện quản lý, công viên thiên nhiên;

vi. tổ chức, bộ, ban ngành, đơn vị công cộng ở điạ phương, vùng, quốc gia và quốc
tế chịu trách nhiệm quản lý bảo tàng có các đặc điểm phù hợp với định nghĩa nêu
trong điều này;
vii. tổ chức, cơ quan phi chính phủ tiến hành các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, đào
tạo, lập tư liệu về bảo tồn và các hoạt động khác liên quan đến bảo tàng và bảo
tang học;
viii. trung tâm văn hoá và cơ quan khác có vai trò thúc đẩy quá trình bảo tồn, kế tục và
quản lý các nguồn di sản vật thể và phi vật thể (di sản sống và hoạt động sáng tạo
kỹ thuật số); và
ix. các tổ chức khác được Hội đồng điều hành, sau khi tham vấn Uỷ ban tư vấn, coi là
cột số hay toàn bộ đặc điểm của bảo tàng hay hỗ trợ bảo tàng và các nhà chuyên
môn làm việc trong bảo tang thông qua nghiên cứu, giáo dục, hoặc đào tạo về bảo
tàng học (Hội đồng Bảo tàng quốc tế, 2007).
Di sản thiên nhiên bao gồm các đặc điểm thiên nhiên, kiến tạo điạ lý, địa chất và các khu
vực riêng tạo thành môi trường sống cho các loại thực vật, động vật đang bị đe dọa, và địa
điểm thiên nhiên có giá trị khoa học, bảo tồn hay mang vẻ đẹp tự nhiên. Di sản thiên nhiên
bao gồm công viên và khu vực bảo tồn thiên nhiên, sở thú, thuỷ cung và vườn sinh thái
(UNESCO, 1972).
Khảo sát ý kiến là khảo sát mẫu nhằm mục đích xác định hay làm rõ ý kiến của các thành
viên trong cộng đông dân cư về một vấn đề nào đó (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế,
2008).
Biểu diễn nghệ thuật và Kỷ niệm bao gồm hoạt động trình diễn nghệ thuật chuyên và
không chuyên như kịch, khiêu vũ, nhạc kịch và múa rối cũng như công tác tổ chức các sự
kiện văn hoá (lễ hội, liên hoan và hội chợ) diễn ra tại các địa phương và có thể được tổ chức
dưới hình thức không chính thức.
Bảo vệ tôn tạo Mục đích của bảo vệ tôn tạo là ngăn chặn tác hại do môi trường hay các yếu
tố ngẫu nhiên gây ra, làm nguy hại đến môi trường xung quanh đồ vật cần được bảo tồn. Do
đó, các biện pháp và phương pháp bảo vệ thường không được áp dụng trực tiếp mà được
thiết kế để kiểm soát điều kiện vi khí hậu nhằm loại bỏ tác nhân hay yếu tố gây hại có ảnh
hưởng nhất thời hay lâu dài đến đồ vật (UNESCO, 1988).
Giải trí được định nghĩa là hoạt động vui chơi và nghỉ ngơi để giải trí, tiêu khiển hay kích
thích. Giải trí bao gồm Cờ bạc, Công viên vui chơi - giải trí và các hoạt động giải trí khác.
Nó không bao gồm các hoạt động giải trí thể chất khác mà các hoạt động này thuộc lĩnh
vực thể thao
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Thể thao và Giải trí thể chất bao gồm các công ty hay cá nhân chủ yếu tham gia vào quá
trình thực hiện và cung cấp dịch vụ thể thao, giải trí thể chất và các dịch vụ liên quan. Lĩnh
vực này bao gồm cả dịch vụ huấn luyện và giáo dục liên quan đến thể thao và giải trí thể
chất, đồng thời bao gồm cả các đơn vị kinh doanh sản xuất, bán sỉ hay bán lẻ sản phẩm thể
thao và giải trí thể chất.
Kiến thức truyền thống “là kiến thức, ý tưởng đổi mới và tập quán của cộng đồng bản
địa và địa phương trên thế giới. Được phát triển từ kinh nghiệm có được qua nhiều thế kỷ
và thay đổi phù hợp với văn hoá và môi trường địa phương, kiến thức truyền thống được
truyền miệng qua các thế hệ. Kiến thức truyền thống là sở hữu tập thể và bao gồm các loại
hình như truyện, bài hát, văn hóa dân gian, tục ngữ, giá trị văn hoá, đức tin, nghi lễ, luật
lệ cộng đồng, tiếng địa phương và tập quán canh tác nông nghiệp bao gồm quá trình nuôi
trồng các loại động thực vật. Kiến thức truyền thông chủ yếu dựa trên kinh nghiệp thực tế,
đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, y tế, làm vườn, lâm nghiệp và quản lý môi
trường nói chung” (Công ước về đa dạng sinh học, 2007).
Nghệ thuật thị giác chủ yếu tác động vào thị giác; đây là loại hình nghệ thuật tập trung vào
sáng tạo tác phẩm hình ảnh; hoặc các đồ vật đa chiều.
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