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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong quá trình phát triển đất nước, vai trò của văn hóa luôn được 

Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao và đã có nhiều chủ trương, chính sách 

nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đã bản sắc dân tộc. 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã chỉ rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần 

của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa 

phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” [1]. Với xu thế hội 

nhập và phát triển của đất nước hiện nay, công tác quản lý các hoạt động văn 

hóa luôn là một nhiệm vụ quan trọng, những người làm công tác quản lý VH 

cần có những nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện theo đúng định hướng của Đảng 

và Nhà nước. 

Hiện nay khi KT-XH phát triển, đời sống và dân trí của người dân 

ngày càng được nâng cao, sinh hoạt VH trở thành nhu cầu không thể thiếu 

trong đời sống VH tinh thần của người dân. Thực tế đã khảng định hệ thống 

thiết chế VH cấp tỉnh, TP như TTVH; Trung tâm VHTT là công cụ tuyên 

truyền, vận động của Đảng, Nhà nước, đồng thời là nơi hưởng thụ, sáng tạo 

VH của nhân dân, đào tạo hạt nhân, hướng dẫn các hoạt động VH cho thiết 

chếVH ở cấp xã, phường; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển 

KT-XH ở địa phương. Tuy nhiên, theo đánh giá trong Nghị quyết số 33-

NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI: “Hệ thống thiết 

chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và 

yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Công tác quy 

hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp, nhất là 

nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế, bất cập” [1]. 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương là đơn vị trực thuộc UBND 

thành phố Hải Dương. Trong những năm gần đây, với chức năng nhiệm vụ 
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của mình Trung tâm VHTT đã thực hiện nghiệp vụ quản lý các hoạt động 

VH tại chỗ và lưu động, cũng như trực tiếp giám sát tổ chức các hoạt động 

nghiệp vụ góp phần quan trọng vào xây dựng đời sống VH tại thành phố Hải 

Dương. Trung tâm thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ 

chính trị, xây dựng, tiến hành và giám sát việc thực hiện các hoạt động văn 

hóa trên địa bàn toàn TP. Bằng chuyên môn nghiệp vụ, Trung tâm VHTT đã 

làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, góp 

phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp thông qua 

việc thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ sâu rộng trong quần chúng nhân 

dân; việc tuyên truyền, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà 

nước, các sự kiện chính trị của TP, tỉnh và đất nước.  

Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường như hiện nay, 

với rất nhiều các hình thức tổ chức dịch vụ VH - giải trí ra đời, phát triển cả 

về quy mô và chất lượng đã dẫn đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm 

vụ của Trung tâm VHTT ngày càng trở nên khó khăn, nhất là trong bối 

cảnh kinh phí tổ chức các hoạt động VH ngày càng eo hẹp. Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương vẫn còn bộc lộ những bất cập, hạn chế trong 

công tác quản lý các hoạt động VH. Trung tâm nhiều năm thay đổi địa 

điểm làm việc, chưa có trụ sở chính thức riêng biệt, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị còn thiếu, dẫn đến việc tổ chức các hoạt động của Trung tâm còn 

hạn chế, những bất cập về cơ chế quản lý, nguồn nhân lực, trình độ cán bộ 

cũng như sự phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách Nhà nước cấp.  

Để đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, cụ thể về các hoạt động VH 

tại Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương, tác giả luận văn cần có những 

nghiên cứu khách quan, tìm hiểu cụ thể phương thức quản lý các hoạt động 

của Trung tâm, so sánh với một số TTVH trên địa bàn trong và ngoài tỉnh 

để thấy được ưu, nhược điểm, cơ hội và thách thức, đồng thời đưa ra những 

giải pháp, phương thức quản lý mới để nâng cao chất lượng quản lý các 

hoạt động VH tại Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. 
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Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết như trên, với vai trò là một cán 

bộ làm công tác quản lý của Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương - đơn vị 

trực thuộc Sở VHTTDL, trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ VH và công tác 

tuyên truyền tới các huyện, thị xã, TP trong tỉnh, tác giả chọn “Quản lý 

hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phốHải 

Dương” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa. 

Tác giả luận văn hy vọng thông qua những nội dung nghiên cứu và thực tế 

công tác, đề tài sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt 

động VH của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương ngày càng mở rộng, 

phát triển một cách toàn diện, bền vững, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VH 

ngày càng cao và đa dạng của người dân. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Mô hình thiết chế TTVH (NVH) ra đời và phát triển ở Liên Xô (cũ). 

Năm 1950, NVH xuất hiện ở chiến khu Việt Bắc. Năm 1954, miền Bắc 

nước ta hoàn toàn giải phóng, NVH với tư cách là một thiết chế VH, bước 

đầu được xây dựng. Qua các thời kỳ, đã có những công trình nghiên cứu 

khoa học, những bài viết bàn tới lý thuyết và thực tiễn liên quan đến quản 

lý hoạt động VH và TTVH, NVH trong bối cảnh và điều kiện nước ta, tiêu 

biểu là các tác giả cùng sách và tài liệu như: Hà Văn Tăng (chủ biên) 

(2004), Tài liệu nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin cơ sở, Cục Văn hóa - Thông 

tin cơ sở xuất bản; Nguyễn Văn Hy (2010), Đại cương Nhà văn hóa - Câu 

lạc bộ, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; Phan Văn Tú (1999), Đại cương 

về khoa học quản lý, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội; Phạm Ngọc Thanh 

(2009), Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội. Đây là những giáo trình đã trình bày khá sâu sắc về 

phương pháp quản lý nói chung và quản lý văn hóa nói riêng, trong đó có 

các vấn đề về quản lý Trung tâm Văn hóa (NVH). 

Các công trình nghiên cứu về quản lý và quản lý văn hóa nói chung, đã 

cung cấp những kiến thức quan trọng, cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn để 
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tác giả đi sâu nghiên cứu những vấn đề mà tác giả đặt ra. Các công trình này 

đánh giá về quản lý VH của ngành, áp dụng văn bản vào thực tiễn công tác tổ 

chức VH trong các giai đoạn khác nhau. Đưa ra những luận điểm lý giải cho 

các vấn đề xảy ra xung quanh việc quản lý và tổ chức văn hóa, hướng đến 

việc xây dựng nên một cơ sở lý luận cho công tác quản lý và quản lý VH.  

Trong công trình nghiên cứu Quản lý hoạt động văn hóa của tập thể 

tác giả Nguyễn Văn Hy, Phan Văn Tú, Hoàng Sơn Cường, Lê Thị Hiền, 

Trần Thị Diên (1998), Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội [28] đã nêu những 

vấn đề chủ yếu như: chính sách quản lý, hoạt động VH, nội dung quản lý 

hoạt động VH và xây dựng đời sống VH cơ sở hiện nay.  

 Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế 

của tác giả Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn chủ biên (2014), Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội [23], với nội dung giới thiệu những quan điểm chung về 

quản lý VH trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay. Cuốn 

sách giới thiệu những kinh nghiệm quản lý VH của một số quốc gia trên thế 

giới, đánh giá thực trạng quản lý VH ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi 

mới (1986) đến nay, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và 

nâng cao hiệu quả quản lý VH trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. 

Tài liệu Hướng dẫn tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong 

NVH - CLB do Cục Văn hóa cơ sở biên tập và ấn hành (2017) [13]. Nội 

dung cuốn tài liệu hướng dẫn kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động 

VH, văn nghệ, sinh hoạt CLB, tổ chức các lớp học trong NVH, CLB; 

hướng dẫn quản lý tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ 

chính trị; hướng dẫn xây dựng gia đình VH, giáo dục đạo đức lối sống 

trong gia đình, thực hiện nếp sống văn minh. 

 Ngoài ra, một số luận văn cao học ngành Quản lý VH của các học 

viên thuộc trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm 
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Nghệ thuật Trung ương cũng đề cập đến quản lý VH nói chung và quản lý 

hoạt động TTVH nói riêng ở một địa điểm hay một đối tượng cụ thể như:  

Luận văn thạc sĩ Quản lý VH của tác giả Nghiêm Nam Hùng (2012) ở 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với đề tài: Quản lý hoạt động văn hóa của 

Trung tăm Văn hóa - Thông tin quận Hà Đông, thành phố Hà Nội [26], công 

trình nghiên cứu đánh giá thực trạng, những ưu điểm, hạn chế trong việc 

quản lý hoạt động VH của Trung tâm VHTT quận Hà Đông thành phố Hà 

Nội, trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý hoạt động để Trung tâm thực sự là cơ quan giáo dục VH ngoài nhà trường. 

Tác giả Phạm Văn Tám (2014) với đề tài: Quản lý hoạt động văn hóa 

của Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình, thành phố Hà Nội hỉện nay, luận văn 

thạc sĩ Quản lý VH Trường Đại học Văn hóa Hà Nội [38], công trình nghiên 

cứu một số vấn đề chung trong việc quản lý hoạt động VH của TTVH và 

thực trạng quản lý hoạt động VH của TTVH trên địa bàn quận Ba Đình, Hà 

Nội hiện nay. Từ đó đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả cho công tác này.  

Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, đề tài 

Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa của tác giả Bùi Thị Thu Phương (2016) ở 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW [34], công trình nghiên cứu đề 

cập đến một số vấn đề chung và thực trạng quản lý hoạt động của TTVH 

tỉnh Sơn La hiện nay. Từ đó đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả cho công tác này. 

Tác giả Lê Tuấn Đạt (2016) với đề tài luận văn: Hoạt động quản lý 

của Trung tâm Văn hóa thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội [22], chuyên ngành 

Quản lý văn hóa của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, luận văn 

đã nghiên cứu khảo sát đánh giá khái quát thực trạng hoạt động quản lý của 

TTVH Thị xã Sơn Tây trong mối quan hệ với một số TTVH tại Hà Nội, 

trên cơ sở đó nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 
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TTVH thị xã Sơn Tây trong tình hình mới. 

Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa của tác giả Bùi Thị Ánh Ngọc 

(2015) ở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW với đề tài: Hoạt động 

triển lãm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương - Thực trạng và giải pháp 

[31], công trình đã đánh giá thực trạng hoạt động triển lãm của Trung tâm Văn 

hóa tỉnh Hải Dương trong những năm qua, đây là một trong những hoạt động 

chuyên môn của Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương, từ đó đề xuất giải pháp 

tổ chức hoạt động triển lãm trong những năm tới. 

Tác giả Đinh Thu Mai (2017) với đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ Quản lý VH ở 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW [30]. Đề tài làm rõ vai trò của việc 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đối với sự phát triển KT-XH, đi sâu nghiên 

cứu thực trạng xây dựng đời sống VH cơ sở ở thành phố Hải Dương, từ đó đề 

xuất giải pháp xây dựng đời sống VH cơ sở trong những năm tiếp theo. 

Nghiên cứu về xây dựng thiết chế VH ở tỉnh Hải Dương có đề án Xây 

dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã của UBND tỉnh Hải Dương (2010) 

[52], với mục tiêu trọng tâm của đề án: Hoàn thiện hệ thống và cải thiện cơ sở 

vật chất Trung tâm Văn hoá Thể thao cấp xã; Đề án xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Hải Dương trong đó có tiêu chí số 6 nói về cơ sở vật chất VH, xây dựng 

NVH và tiêu chí số 16 về VH. 

Sau khi tiếp cận và nghiên cứu một số công trình tiêu biểu trên, tôi nhận 

thấy các công trình, bài viết đi trước đã có đóng góp rất nhiều trong vấn đề nêu 

cơ sở lý luận, khái niệm, những vấn đề chung về TTVH. Một số các luận văn 

thạc sĩ quản lý VH đã nghiên cứu lồng ghép việc tổ chức các hoạt động của 

TTVH trong xây dựng đời sống VH và công tác quản lý hoạt động Trung tâm 

VHTT ở một số quận, thị xã, trên Hà Nội. Tuy nhiên, hệ thống Trung tâm 

VHTT ở mỗi nơi lại mang những đặc điểm riêng biệt. Chính vì vậy, kết quả 

những công trình nghiên cứu về TTVH nêu trên chỉ là tài liệu nghiên cứu tham 
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khảo, chưa phù hợp và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thiết chế Trung tâm 

VHTT tại Hải Dương. 

 Những nghiên cứu về công tác quản lý các hoạt động VH của Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương cho đến nay chưa có một đề tài nào đi trước 

đã nghiên cứu. Vì vậy, đây là đề tài mới không trùng lặp với bất cứ công trình 

khoa học nào đã công bố. Đây cũng là một vấn đề mới và cần thiết, khi Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương muốn thực sự là hệ thống thiết chế VH điển 

hình tiêu biểu của tỉnh Hải Dương.  

Trong quá trình triển khai đề tài, nối tiếp quá trình nghiên cứu trên, tác 

giả luận văn sẽ tiếp thu, kế thừa các thành tựu của các tác giả đi trước để thực 

hiện mục tiêu nhiệm vụ của đề tài. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý các hoạt động VH 

chuyên môn của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương, đánh giá về những 

kết quả đạt được cũng như những hạn chế của công tác này, từ đó, đề xuất 

một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động VH 

của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt 

động văn hóa và TTVH hiện nay. 

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản lý các 

hoạt động VH tại Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. 

- Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động VH tại 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa -Thông tin thành 

phố Hải Dương. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Hoạt động văn hóa ở Trung tâm Văn hóa -Thông tin 

trên địa bàn thành phố Hải Dương. 

- Về thời gian: Nghiên cứu công tác quản lý hoạt động VH của Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương cần một khoảng thời gian để so sánh và 

đánh giá. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn thời gian nghiên cứu từ năm 2007 đến 

nay. Đây là thời gian Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương được UBND 

tỉnh Hải Dương ra quyết định thành lập Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương thuộc UBND thành phố Hải Dương trên cơ sở tách Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Hải Dương. 

- Vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý hoạt 

động VH của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. Ngoài ra, luận văn mở 

rộng nghiên cứu hoạt động của TTVH tỉnh Hải Dương và hoạt động của một 

số Trung tâm VHTT trên địa bàn khác để tham khảo, làm rõ mục tiêu và 

nhiệm vụ nghiên cứu. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn: 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp: Trên cơ sở các tài liệu thu thập 

được tác giả phân tích đánh giá và tổng hợp sắp xếp lại theo hệ thống đưa vào 

luận văn.  

- Phương pháp khảo sát điền dã: Bằng các hình thức quan sát, phỏng 

vấn, quay phim, ghi hình giúp tác giả có được những tài liệu thực tế, những 

kinh nghiệm, những mô hình, kiểm nghiệm so sánh để làm sáng tỏ các vấn đề 

nghiên cứu. 

- Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả nghiên cứu và giải 

quyết các vấn đề theo hướng tiếp cận liên ngành trong Quản lý văn hóa, 

Văn hóa học. 

6. Đóng góp của luận văn 

- Khái quát được những vấn đề mang tính lý luận chung có liên quan 
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đến quản lý hoạt động VH ở TTVH. 

- Thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài, đánh giá được những ưu 

điểm, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động VH của Trung tâm VHTT 

thành phố Hải Dương. Tạo cơ sở khoa học giúp các nhà lãnh đạo, quản lý 

định hướng và thực hiện hiệu quả các giải pháp trong việc quản lý hoạt động 

VH ở Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương.  

- Là nguồn tư liệu tham khảo cho các đồng nghiệp công tác tại các 

TTVH, Trung tâm VHTT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và là tài 

liệu tham khảo cho các lớp tập huấn chủ nhiệm NVH thôn, khu dân cư tỉnh 

Hải Dương. 

7. Bố cục luận văn 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục Tài liệu tham khảo và  Phụ 

lục, Luận văn kết cấu 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý hoạt động văn hóa ở Trung 

tâm văn hóa và khái quát về Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải 

Dương 

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin thành phố Hải Dương 

Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động văn hóa của 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương. 
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Chương 1 

NHỮNG VẪN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA 

Ở TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM 

VĂN HÓA - THÔNG TIN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

1.1. Những vấn đề chung 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1.1. Quản lý 

Quản lý là một vấn đề đã được các học giả nghiên cứu từ rất lâu, 

nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều khác biệt trong cách hiểu và dẫn đến có 

rất nhiều học giả trong và ngoài nước đưa ra những khái niệm khác nhau về 

quản lý.  

Trong cuốn Giáo trình Khoa học quản lý 1, Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ, Hà Nội của tác giả Phạm Quang Lê (2007), đã đưa ra  

trích dẫn khái niệm quản lý của F.w Taylor và của Henry Fayol. Theo F.w 

Taylor (1856-1915), ông là một trong những người đầu tiên nghiên cứu, khai 

sinh ra khoa học quản lý, ông cũng là ông tổ của “Quản lý theo khoa học”, 

khi tiếp cận ở góc độ về kinh tế và kỹ thuật, ông cho rằng: “Quản lý là hoàn 

thành công việc của mình thông qua người khác và biết được một cách chính 

xác họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất” [29, tr.18].  

Theo Henry Fayol (1841-1925), ông là người đầu tiên nghiên cứu, 

tiếp cận quản lý theo quy trình, cũng là người có tầm nhìn, có sự ảnh hưởng 

lớn từ thời cận hiện đại cho đến nay, ông đã nghiên cứu và định nghĩa về 

quản lý: “Quản lý là một tiến trình bao gồm tất cả các khâu: Lập kế hoạch tố 

chức, phân công điều khiển và kiểm soát các nỗ lực của cá nhân, bộ phận và 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vật chất khác của tổ chức để đạt được 

mục tiêu đề ra” [29, tr.21]. 

Theo từ điển tiếng Việt, quản lý có hai nghĩa: 1. Tổ chức, điều khiển, 

theo dõi thực hiện những chính sách, đường lối của Nhà nước (Quản lý thị 
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trường, quản lý xí nghiệp); 2. Giữ gìn và sắp xếp (Quản lý hồ sơ, lý lịch, quản 

lý thư viện). Nếu hiểu theo âm Hán Việt thì “Quản” là lãnh đạo một việc, 

“Lý” là trông nom, coi sóc.  

Trong thực tế có nhiều cách tiếp cận khái niệm quản lý qua các công 

trình nghiên cứu và giáo trình về khoa học quản lý ở nước ta. Quản lý là 

hoạt động tất yếu khách quan trong quá trình lao động xã hội, nó bắt nguồn 

từ sự phân công lao động, hợp tác lao động. Quản lý là một hoạt động nảy 

sinh khi cần có nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Do vậy, quản lý 

diễn ra ở tất cả các tổ chức từ phạm vi nhỏ đến lớn. Hoạt động quản lý ra 

đời là nhằm đến hiệu quả và năng xuất cao hơn trong công việc.  

Như vậy, có thể hiểu quản lý là hoạt động nhằm tác động một cách 

có tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý vào một đối tượng nhất định 

để điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi của con người nhằm duy trì 

tính ổn định và phát triển của đối tượng theo những mục tiêu đã định ra. 

Mục tiêu của quản lý: là cái đích phải đạt tới tại một thời điểm nhất định, 

do chủ thể quản lý định trước. Đây là căn cứ để chủ thể quản lý thực hiện 

các động tác quản lý cũng như lựa chọn các phương pháp quản lý thích 

hợp. Do đó, nội hàm khái niệm quản lý được hiểu: Quản lý là sự tác động của 

chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý một cách có định hướng, thông qua 

những biện pháp, phương pháp, phương tiện quản lý nhằm hoàn thiện hóa 

hoặc thay đổi tình trạng hiện hữu. Hoạt động quản lý luôn có tính mục đích, 

tính tổ chức và hướng tới tính hiệu quả. 

Theo tác giả, trong xã hội đang ngày một phát triển, quản lý còn là một 

nghệ thuật, đòi hỏi nhiều kiến thức khoa học xã hội, khoa học tự nhiên… 

Quản lý luôn được gắn liền với kế hoạch chính xác, rõ ràng, để hướng tới 

mục tiêu thông qua những thể chế xã hội nhất định. Để quản lý tốt, người 

quản lý phải nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, phải luôn tìm tòi học hỏi những cái mới để bắt kịp với xã hội 
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hiện nay. Ngoài ra, người quản lý cũng cần phải có uy tín của người lãnh đạo, 

phải có một cái nhìn tổng thể và có trách nhiệm phát hiện, khai thác các khả 

năng, tiềm năng của con người để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực mình 

đang quản lý.  

1.1.1.2. Hoạt động văn hóa 

Hoạt động VH là các hoạt động mang tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu 

không chỉ vật chất mà còn tinh thần của con người và làm nền tảng tinh thần 

cho sự phát triển xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX cũng đã khẳng 

định: "Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng con người Việt Nam phát 

triển về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý 

thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình" [15]. 

Hoạt động VH là hoạt động gắn với quá trình sáng tạo, lưu giữ, 

truyền bá và thưởng thức những sản phẩm văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu 

phát triển và hoàn thiện con người. Hoạt động VH là một bộ phận của hoạt 

động xã hội bao gồm các hoạt động nhằm vào sự đáp ứng nhu cầu hưởng thụ 

VH của con người. Các hoạt động văn hóa phổ biến như: Hoạt động sáng tác 

các tác phẩm nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào đời sống, đó là hoạt động sản xuất văn hoá; các hoạt động của bảo tàng, 

thư viện lưu trữ những sản phẩm văn hoá của nhân loại, đó là hoạt động bảo 

quản văn hoá; hoạt động khai trí - giáo dục, truyền thụ kiến thức cho thế hệ 

tương lai, thuyết trình, biểu diễn trước công chúng... đó là sự phân phối văn 

hoá; các hoạt động trao đổi VH như: thảo luận, toạ đàm tại CLB, tham dự các 

lễ hội, hội thi, hội diễn; hoạt động tiêu dùng sản phẩm văn hóa thông qua các 

thiết chế VH: Công chúng tham dự các buổi chiếu phim, xem biểu diễn nghệ 

thuật, đọc sách báo, xem triển lãm, bảo tàng, hoạt động thể dục thể thao, vui 

chơi giải trí; các hoạt động tham quan du lịch, hoạt động lễ hội, thờ cúng 

thực hành tín ngưỡng, xây dựng phong tục, nếp sống gia đình VH.  
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   Theo PGS.TS. Lê Quý Đức thì: “việc công chúng biết đến các thiết 

chế văn hóa sử dụng các dịch vụ văn hóa thỏa mãn nhu cầu văn hóa cần 

được xem là hoạt động văn hóa thuộc đời sống văn hóa” [11, tr.50]. 

Hoạt động VH bồi dưỡng những phẩm chất về năng lực thẩm mỹ, 

ngăn chặn và khắc phục những hiện tượng tiêu cực của xã hội, VH phẩm xấu 

độc hại ảnh hưởng tới đời sống con người. Hoạt động VH là những hoạt động 

mang tính chất giúp con người lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt 

nhọc, là những cuộc mít tinh, hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, hội diễn, mang 

tính chất thuần phong mỹ tục, những cái đẹp, hay hoạt động đời sống hàng 

ngày của con người. VH nghệ thuật là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng 

VH, là động lực xây dựng chính trị, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp. 

Có thể hiểu hoạt động VH là những hoạt động của con người nhằm tác 

động vào những yếu tố cấu thành nên VH bao gồm lĩnh vực: vật chất và tinh 

thần do con người sáng tạo ra trong suốt chiều dài lịch sử của mình, để lại 

dấu ấn từng thời đại, từng quốc gia, dân tộc. 

Các hoạt động VH phải nhằm xây dựng nền VH tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc, giáo dục nếp sống lành mạnh và phong cách ứng xử có VH cho 

mọi người; kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong 

mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh 

thần của nhân dân; ngăn chặn và bài trừ những sản phẩm VH có nội dung độc 

hại; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước [12]. 

Trong các Văn kiện của Đảng đã chỉ rõ mọi hoạt động VH đều phải 

nhằm vào việc xây dựng con người Việt Nam mới phát triển toàn diện. Để 

thực hiện mục tiêu đó, mọi hoạt động VH trong xã hội phải biết tận dụng, 

phát huy tất cả các giá trị VH. Việc làm này cần có sự chỉ đạo, quản lý từ 

Trung ương đến địa phương, từ những đơn vị chức năng đến toàn thể xã hội. 

Chính vì vậy, người cán bộ làm công tác quản lý VH cần phải có năng lực 

quản lý và tổ chức các hoạt động VH tại cơ sở. 
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1.1.1.3. Quản lý hoạt động văn hóa  

 Để hiểu quản lý hoạt động VH trước hết chúng ta cần tìm hiểu về 

quản lý nhà nước về VH. Theo tác giả Nguyễn Hữu Thức (2013) nêu 

trong tập Quản lý nhà nước về văn hóa, tập bài giảng chương trình cao 

học, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hà Nội: “Quản lý nhà 

nước về văn hóa là sử dụng quyền lực của Nhà nước để điều chỉnh các 

quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người khi tham gia vào các 

lĩnh vực hoạt động văn hóa”.  

Quản lý nhà nước về VH là quá trình tác động có tổ chức đến các 

hoạt động VH. Quản lý nhà nước về VH đòi hỏi phải giới hạn ở một 

phạm vi hẹp và trong những hoạt động cụ thể. Quản lý nhà nước về VH ở 

các quốc gia trên thế giới hầu như khác nhau, các mô hình quản lý phụ 

thuộc vào điều kiện lịch sử - kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội của từng 

nước. Ví dụ: các nước úc, Mỹ, Đức thường có xu hướng phân chia quyền 

lực cho các tiểu bang, còn ở Việt Nam quản lý nhà nước trên lĩnh vực VH 

được thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bên cạnh đó có cả bộ 

phận chuyên ngành quản lý VH trực thuộc Bộ VHTTDL. 

Trong cuốn Quản lý hoạt động VH của tập thể tác giả, tác giả 

Hoàng Sơn Cường đưa ra khái niệm quản lý VH như sau: “Quản lý văn 

hoá là sự định hướng, tạo điều kiện, tổ chức điều hành cho văn hóa phát 

triển không ngừng theo hướng có ích cho con người, giúp cho xã hội loài 

người không ngừng đi lên” [28, tr.28]. Từ khái niệm đó, ta có thể xác 

định được một số đặc điểm của quản lý VH, đó là: khái niệm VH rộng, đa 

nghĩa nên quản lý VH không chỉ quản lý các vật hữu hình mà còn quản lý 

những cái vô hình như tình cảm xã hội, tư tưởng con người.Trong định 

hướng chung của Nhà nước đối với công tác quản lý nhà nước về VH là 

đưa các hoạt động VH diễn ra đúng với đường lối VH của Đảng. 

Quản lý các hoạt động VH là một quá trình tổng hợp gồm nhiều 
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hoạt động khác nhau như: xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương 

trình hoạt động VH ở các đơn vị  cơ quan và các cấp hành chính khác nhau từ 

cơ sở đến Trung ương. Quản lý hoạt động VH chính là quản lý “những quá 

trình thực hành của cá nhân và các thiết chế xã hội trong việc sản xuất, 

bảo quản, phân phối giao lưu và tiêu dùng những giá trị VH tinh thần, 

nhằm giao lưu những tư tưởng, ý nghĩa và những tác phẩm VH của con 

người trong xã hội” [28, tr.7].   

Quản lý các hoạt động VH có vai trò quan trọng trong đời sống VH. 

Quản lý tốt các hoạt động VH phát huy sức sáng tạo VH của các tầng lớp 

nhân dân, đáp ứng nhu cầu thưởng thức VH cho mọi người. Người làm quản 

lý VH phải là người có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động VH thông 

tin tại cơ sở. Hiểu biết và nắm vững các bộ môn về khoa học và chuyên 

ngành. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển và quản lý các chương 

trình hoạt động VH của quần chúng nhân dân ở các cơ quan, nhà máy, trường 

học, các đơn vị cơ sở xã, phường, các NVH, CLB... của các tỉnh, thành phố 

Trung ương và địa phương.  

Như vậy, quản lý các hoạt động VH là quản lý các hoạt động về VH 

của nhà nước như: các tổ chức VH, các thiết chế văn hóa, quản lý các hoạt 

động VH của các thành phần kinh tế ngoài công lập tham gia vào hoạt động 

VH và quản lý các hoạt động VH nước ngoài ở Việt nam. Quản lý các hoạt 

động VH là tổ chức thực hiện quản lý các chương trình văn hóa, phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị, xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và đáp ứng 

nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân. Vì vậy, đòi hỏi chủ thể quản lý 

phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và có những 

giải pháp hợp lý để thức đẩy các hoạt động VH phát triển đúng hướng và đạt 

hiệu quả tốt nhất. 

1.1.1.4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

Trung tâm VHTT là một thiết chế VH tổng hợp, đa chức năng, loại thiết 
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chế này có sự biến đổi về tên gọi, xây dựng mô hình như: TTVH, NVH trung 

tâm, Trung tâm VHTT, Trung tâm Văn hóa - Thể thao... thuật ngữ TTVH được 

nhập vào vốn từ vựng Việt Nam do sự giao lưu VH giữa nước ta với các nước 

XHCN, trước hết là Liên Xô vào cuối những năm 50 của thế kỷ XX.  

Trong quá trình phát triển VH ở nước ta, thiết chế NVH (TTVH) đã 

nhiều lần biến đổi mô hình và thay đổi tên gọi do sự phát triển của đời sống  

VH - xã hội và sự biến đổi về cơ cấu quản lý VH. Nhưng dù biến đổi mô hình 

xây dựng và tên gọi như thế nào thì về mặt lý luận nó vẫn có những yếu tố cơ 

bản chung của khái niệm gốc về loại thiết chế NVH với tính cách một thiết 

chế VH - giáo dục XHCN ngoài nhà trường, một TTVH cộng đồng. 

Có thể hiểu khái niệm TTVH là một cơ quan giáo dục XHCN ngoài 

nhà trường, là một trung tâm tổ chức hoạt động VH xã hội có nhiệm vụ 

chuyển tải những giá trị tinh hoa nghệ thuật của dân tộc và nhân loại cho 

nhân dân hưởng thụ, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng 

nhân dân tạo ra các giá trị VH nghệ thuật; để gìn giữ bảo lưu và xây dựng 

nền VH Việt Nam và thỏa mãn nhu cầu VH tinh thần của nhân dân. TTVH là 

một thiết chế thu hút tối đa các hoạt động VH cơ sở. Trong cuốn Tài liệu 

nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin cơ sở, Cục Văn hóa - Thông tin Cơ sở 

xuất bản do Hà Văn Tăng chủ biên (2004) đã nêu: 

 Nhà Văn hóa - Trung tâm Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin tổng hợp 

đa chức năng được xã hội thiết lập, tổ chức, đáp ứng nhu cầu giao 

lưu VH, tiếp nhận thông tin, nâng cao hiểu biết, hưởng thụ, sáng tạo 

giá trị VH - nghệ thuật, nghỉ ngơi, giải trí lành mạnh... cho mọi tầng 

lớp nhân dân nhằm mục tiêu giáo dục phát triển con người toàn diện 

[39, tr.339]. 

Với tính chất đa năng, tổng hợp, đặc trưng phương pháp hoạt động kết 

hợp với giáo dục và tự giáo dục, điều kiện hoạt động trực tiếp với cộng đồng 

và gắn bó với cơ sở, các TTVH, CLB, Trung tâm VHTT... giữ vai trò quan 



 17 

trọng làm người hướng dẫn trong mọi hoạt động VH - xã hội của nhân dân, 

các hoạt động rỗi và hoạt động nghiệp dư. 

Trong bài giảng chương trình cao học năm 2016, PGS.TS Nguyễn 

Hữu Thức đã nêu khái niệm NVH - thông tin là một thiết chế VH tổng hợp, 

đa chức năng được chính quyền các cấp thành lập để đảm bảo những hoạt 

động chuyên môn do ngành dọc hướng dẫn, nhằm tuyên truyền giáo dục 

và cổ vũ động viên nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung 

ương và địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân tham gia 

hưởng thụ và sáng tạo ra các giá trị VH. 

Như vậy, chúng ta có thể hiểu Trung tâm VHTT là một thiết chế VH, 

là cơ quan chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố (huyện, thị xã); sự 

chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thông tin hoặc Sở 

VHTTDL. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ 

sở, kinh phí hoạt động theo quy định của Pháp luật. Là nơi diễn ra các hoạt 

động tuyên truyền cổ động, triển lãm, thư viện và phong trào đọc sách báo, 

các hoạt động giao lưu VH, văn nghệ quần chúng, tổ chức hoạt động của các 

CLB sở thích, vui chơi giải trí, tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa, nhằm 

nâng cao chất lượng các hoạt động VH, tuyên tuyền tại chỗ và cơ sở. Đẩy 

mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động VH. Từng bước đáp ứng các nhu 

cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật của nhân dân. Duy trì, phát triển và 

nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng, hệ thống NVH, CLB, 

nghiên cứu thể nghiệm các mô hình, mẫu hình, phương pháp công tác NVH, 

đẩy mạnh các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá” làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã 

hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn 

dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ của con người. Để VH thực sự 

trở thành nền tảng tinh thần, vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển CNH 

- HĐH đất nước.  
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1.1.2. Nội dung quản lý hoạt động văn hóa ở Trung tâm Văn hóa 

Xét về phương diện bản chất và mục đích, các hoạt động VH của 

NVH, TTVH cũng đều phải thực hiện toàn bộ quá trình từ khâu sáng tạo, 

sản xuất, phổ biến, khai thác và sử dụng những giá trị VH, sản phẩm VH 

nhằm mục đích giáo hóa, VH hóa con người phát triển toàn diện, đủ khả 

năng đáp ứng được yêu cầu cùa thời kỳ CNH - HĐH, phù hợp với lý tưởng 

xây dựng CNXH ở nước ta.  

Xét về mặt tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động VH của TTVH 

đều có những đặc trưng riêng, không giống hoạt động VH của các thiết chế 

VH  khác:  

 Không gian hoạt động VH không bó hẹp trong phạm vi khuôn viên 

NVH, TTVH.  Bằng nhiều hình thức hoạt động, nó vươn rộng không gian 

trên phạm vi toàn địa bàn cộng đồng dân cư nơi có đặt trụ sở NVH, TTVH. 

Thời gian hoạt động VH của NVH, TTVH là nhằm vào nhu cầu hoạt 

động rỗi của công chúng, hàng ngày, hàng năm,... Nhu cầu hoạt động rỗi 

của họ diễn ra thường xuyên và không chỉ thụ động ở nhu cầu thưởng thức, 

thưởng ngoạn VH mà còn ở nhu cầu sáng tạo, sản xuất VH, không chỉ được 

giáo dục mà còn để tự giáo dục. Đối tượng tham gia hoạt động VH mang 

tính chất quần chúng, xã hội hóa, trên tất cả các khâu sáng tạo, sản xuất, 

phân phối,... các phương pháp, phương tiện, biện pháp tác nghiệp. 

 Dữ liệu sử dụng cho các hoạt động VH của NVH, TTVH mang tính 

tổng hợp hóa rất cao. Nó có thể khai thác mọi nguồn dữ liệu của nhiều 

ngành khác nhau, nhưng không tạo ra nhiều ngành hoạt động chuyên môn 

trong NVH, TTVH. Các lĩnh vực hoạt động VH của NVH, TTVH luôn đi 

sát với những chức năng, nhiệm vụ đặc trưng riêng của chính bản thân loại 

thiết chế NVH, TTVH.  

Quản lý hoạt động VH ở TTVH là sự tác động của các chủ thể 

quản lý trong đó các chủ thể quản lý nhà nước và chủ thể quản lý trực 



 19 

tiếp ở Trung tâm tác động liên tục vào các hoạt động của TTVH nhằm 

tối ưu hóa các nguồn lực của Trung tâm trong tổ chức các nhiệm vụ, các 

hoạt động văn hóa của Trung tâm nhằm đạt được mục tiêu các chủ thể đề 

ra. Phạm vi quản lý các hoạt động VH của NVH, TTVH nằm trong các 

lĩnh vực hoạt động chủ yếu:  

Quản lý các hoạt động văn hóa tại chỗ của Trung tâm bao gồm: 

Triển khai và ban hành các văn bản quản lý: Trung tâm VHTT là 

đơn vị sự nghiệp, trực thuộc UBND thành phố Hải Dương, Trung tâm 

thường xuyên cập nhật những văn bản của Trung ương và địa phương để 

triển khai xây dựng các văn bản quản lý, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan theo 

đúng định hướng, đường lối chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. 

 Các hoạt động VH thuộc lĩnh vực tuyên truyền cổ động chính trị. 

Đây thực chất là một loại hoạt động VH, bởi nó phải khai thác những giá trị 

VH, sản phẩm VH để xây dựng các chương trình biểu diễn, tuyên truyền 

văn nghệ cổ động và trưng bày các các hình thức cổ động trực quan, triển 

lãm tranh ảnh... để tuyên truyền cho một số nhiệm vụ chính trị, xã hội của 

đất nước và của địa phương. Trước đây thường hay gọi hoạt động này là 

công tác “Thông tin cổ động”, nay không còn hợp lý, thực chất nó không 

thực hiện chức năng “thông tin” đúng nghĩa. Hơn nữa trong các nghị định 

185/CĐ-CP, văn bản pháp quy cùa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng 

không còn dùng khái niệm “thông tin cổ động” mà chỉ dùng khái niệm 

“tuyên truyền cổ động”. 

 Các hoạt động VH thuộc lĩnh vực hoạt động khai trí như mở phòng 

đọc sách báo, thư viện, mở các lớp tập huấn, các lớp học về VH, văn 

nghệ... bằng những biện pháp hoạt động có thể giúp người dân nâng cao 

dân trí, kiến thức, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống. 
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 Các hoạt động VH thuộc lĩnh vực Sở thích, nhu cầu. Đây là hình 

thức hoạt động VH theo nhóm với nhiều tên gọi khác nhau: CLB, đội, 

nhóm mang tính tự quản, tự chủ, tự giáo dục, tự túc kinh phí, tự tổ chức 

hoạt động dưới sự hướng dẫn của Trung tâm VHTT. Hoạt động của nó cũng 

bao quát cả khâu nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phổ biến truyền bá những giá 

trị và sản phẩm VH vào đời sống văn hóa cộng đồng. Các đội, nhóm, CLB là 

hạt nhân nòng cốt, lực lượng chủ chốt trong hoạt động của NVH. 

 Các hoạt động văn hóa thuộc lĩnh vực Hoạt động nghệ thuật không 

chuyên gồm rất nhiều loại hình, kiểu loại hoạt động, bao quát toàn bộ các 

khâu, đáp ứng nhu cầu trên tất cả các mặt sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm, 

thưởng thức, truyền bá và giáo dục thẩm mỹ - nghệ thuật. Phương pháp 

thành lập như thành lập các CLB. Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan 

nghệ thuật. 

 Các hoạt động VH thuộc lĩnh vực đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí 

của dân chúng bao gồm các loại hình: nghệ thuật, các hoạt động thể thao, 

vui chơi giải trí, tham quan du lịch, mua sắm, chơi hội, liên hoan, ẩm 

thực... Nhờ đó nó cũng giúp rèn luyện con người trên nhiều mặt cả tâm lý, 

sinh lý, kỹ năng, phương pháp. Đồng thời lĩnh vực hoạt động này cũng đem 

lại hiệu quả kinh tế cao. 

 Các hoạt động VH  thuộc lĩnh vực Hoạt động dịch vụ VH được tổ 

chức tại  TTVH như  mở quầy dịch vụ VH, mở quầy ẩm thực,  trang trí, 

quảng cáo, cho thuê hội trường, các phương tiện VH... TTVH tổ chức các 

hoạt động này phải theo quy định của TTVH, phù hợp với cơ chế thị 

trường, phải thể hiện tính văn hóa.  

Quản lý các hoạt động văn hóa ngoài Trung tâm: 

- Công tác tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ: Mở các lớp tập huấn 

nghiệp vụ về công tác NVH, TTVH cho chủ nhiệm NVH, CLB; hướng dẫn 

các hoạt động VH, thông tin và các dịch vụ về VH, thông tin cho cán bộ 
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văn hóa các phường, xã, và hạt nhân phong trào VH, văn nghệ quần chúng, 

thông tin cổ động ở cơ sở, 

- Phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn và thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị - xã hội tại địa phương: phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin 

và một số cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương để tổ chức các cuộc 

hội thi, hội diễn, liên hoan VH, văn nghệ và tham gia các hội thi cấp tỉnh, 

toàn quốc; Bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, các ngày lễ, 

ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương để tham mưu xây dựng kế 

hoạch và phối hợp cùng với các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

- Phối hợp thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa:  Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà 

nước về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Phối 

hợp hướng dẫn các phường, xã về chủ trương, quy chế xây dựng làng VH, 

cách thức gây dựng phong trào, bình xét danh hiệu; tham mưu giúp Đoàn 

kiểm tra xây dựng chi tiết kế hoạch kiểm tra công nhận làng, KDC VH và 

kiểm tra duy trì, phát huy danh hiệu các làng, KDC VH. 

Như vậy, quản lý VH ở TTVH có rất nhiều hoạt động, trong luận 

văn này, tác giả xem xét đánh giá ở một số hoạt động quản lý VH chủ yếu 

và thực tế của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương cụ thể:  

Quản lý các hoạt động VH tại chỗ của Trung tâm bao gồm: 

- Triển khai và ban hành các văn bản quản lý 

-  Quản lý các hoạt động VH thuộc lĩnh vực tuyên truyền cổ động. 

- Quản lý các hoạt động VH thuộc lĩnh vực hoạt động khai trí. 

- Quản lý các hoạt động VH thuộc lĩnh vực Câu lạc bộ. 

- Quản lý các hoạt động VH thuộc lĩnh vực nghệ thuật quần chúng, 

tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng. 
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 Quản lý các hoạt động văn hóa ngoài Trung tâm: 

- Công tác tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ 

- Phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn và thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị - xã hội tại địa phương 

- Phối hợp thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa 

Trên cơ sở nắm vững những đặc trưng cơ bản trong hoạt động văn 

hóa của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương, chủ thể quản lý của 

Trung tâm sẽ phải xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương trình 

hoạt động VH, xây dựng các thể chế, chính sách, quy chế hợp lý để quản 

lý các lĩnh vực hoạt động này. 

1.2. Các văn bản pháp lý về quản lý hoạt động văn hóa 

1.2.1. Văn bản của Trung ương 

1.2.1.1. Văn bản định hướng của Đảng 

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa là đưa các hoạt động văn 

hóa diễn ra đúng với đường lối văn hóa của Đảng. 

Đề cương về văn hóa Việt nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn 

thảo năm 1943, được coi là tuyên ngôn, là một trong những cương lĩnh văn 

hóa của Đảng đầu tiên trong bối cảnh Đảng ta chưa dành được Chính quyền. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa VIII), số 03-NQ/TW, ngày 16 tháng 7 năm 1998, về xây dựng và 

phát triển nền VH Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, là một văn 

kiện mang tính đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên lĩnh vực 

VH, mà còn thể hiện tư duy lý luận VH một cách toàn diện và sâu sắc 

trong giai đoạn cách mạng mới. Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, 

10 nhiệm vụ cụ thể, 4 giải pháp lớn, được coi là chiến lược VH trong thời 

kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.  

Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành 
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Trung ương Đảng khóa XI về xây dụng và phát triển VH, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát trỉển bền vững đất nước. Với mục tiêu, nhiệm 

vụ: Xây dựng nền VH và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng 

các hoạt động VH, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có 

thế giới quan khoa học, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh 

thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. VH thực sự trở thành nền 

tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo 

đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt 

động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - 

xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 

của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách 

chính sách tiền lương.  

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, phù hợp với thể chế kinh tế 

thị trường định hướng XHCN. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; hiệu 

lực quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, 

các đoàn thể chính trị - xã hội. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường 

xuyên, góp phần cải cách tiền lương.  

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 
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lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch 

vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có 

chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, tinh giản biên chế gắn với 

cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.  

1.2.1.2. Văn bản quản lý của nhà nước 

Thông tư 03/2009/TT- BVHTTDL ngày 28/8/2009, của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của TTVH tỉnh.  

 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính 

phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị 

định này quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định thành lập. Đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm phải là 

đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế 

toán theo quy định của Luật Kế toán. Trong văn bản nói về mục tiêu thực 

hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm, chuyển đổi hình thức hoạt động. Qui định quyền tự 

chủ chịu trách nhiệm về thực hiện tổ chức bộ máy biên chế. 

 Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ 

tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 

2020. Chiến lược phát triển VH đến năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm, 

trong đó có nội dung xây dựng, hoàn thiện, củng cố hệ thống thiết chế VH 

từ Trung ương đến địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung hoạt động của 
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hệ thống NVH, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ VH của nhân dân. Tổ chức 

bộ máy quản lý và hoạt động theo nguyên tắc chuyên nghiệp hóa tất cả các 

bộ phận trong cơ cấu của một thiết chế VH. Nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước, đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động VH. Xây dựng cơ chế phối hợp 

với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, đoàn thể và nghề nghiệp trong 

xây dựng và phát triển VH. 

 Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội Vụ về 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 41/2010/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính 

phủ về quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, phương pháp 

xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, đề 

án việc làm; điều khoản thi hành. 

Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL  ngày 26 tháng 02 năm 2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động 

của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Thông tư ban hành kèm theo 

Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực VHTTDL quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

Thông tư số 11/2010/TT- BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

Quyết định số 2164/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

thiết chế Văn hoá - Thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 

2030. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế VH, thể 

thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 với những nội 

dung: đối tượng Quy hoạch; Quan điểm Quy hoạch; Mục tiêu của Quy 

hoạch; Nội dung của Quy hoạch; Giải pháp thực hiện. 
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Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTD ngày 09/12/2014 của Bộ VHTTDL 

về Qui định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện. 

Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 

của Bộ Tài chính - Bộ VHTTDL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội 

Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện. Thông tư định mức hoạt động của 

Đội Tuyên truyền lưu động cấp huyện, TP hoạt động từ 100 - 120 buổi/năm, quy 

định nguồn kinh phí và các nội dung và mức chi đặc thù của Đội. 

1.2.2. Văn bản của địa phương 

Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh 

Hải Dương, quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc tỉnh. Nội dung của quyết định quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND huyện, thành 

phố; quy định việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ 

chức và cá nhân thuộc lĩnh vực UBND huyện, thành phố quản lý; quy định 

việc xây dựng đề án về: thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, 

ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố 

trình UBND tỉnh quyết định. 

 Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 08/3/2007 của UBND tỉnh 

Hải Dương, về việc thành lập Trung tâm VHTT trực thuộc UBND thành 

phố Hải Dương. Trung tâm VHTT là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một 

phần chi phí hoạt động; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND 

thành phố Hải Dương; sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở 

VHTTDL. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài 

khoản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn có qui định về cơ cấu tổ 

chức, biên chế. 

 Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp 

TDTT tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 



 27 

Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp 

văn hoá - thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 

2020. Nội dung đề xuất xây dựng các kế hoạch, giải pháp nhằm hoàn thiện 

hệ thống thiết chế VH, thể thao phù hợp với khả năng nguồn lực của địa 

phương; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế VH, thể thao 

cơ sở; phát huy vai trò, vị trí của hệ thống thiết chế VH, thể dục, thể thao 

trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 

Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 9 tháng 10 năm 2008 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Quy 

hoạch hệ thống thiết chế VH, thể thao và du lịch Hải Dương đến năm 

2015 và định hướng đến năm 2020. 

 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 09/12/2005, của HĐND tỉnh 

Hải Dương về chủ trương hỗ trợ các thôn, KDC trong toàn tỉnh xây dựng 

NVH với mức hỗ trợ 50 triệu đồng để xây mới, sữa chữa nâng cấp và mua 

sắm trang thiết bị.  

- Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 9 tháng 10 năm 2008 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Quy 

hoạch hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao và du lịch Hải Dương đến năm 

2015 và định hướng đến năm 2020. 

 Nghị quyết số 121/2009/NQ-HĐND của  HĐND tỉnh Hải Dương 

về việc tiếp tục tăng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp, mua sắm 

trang thiết bị cho các NVH thôn, KDC lên 100 triệu đồng/01 nhà văn hoá.  

Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 07/11/2016  của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc phê duyệt chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh. Quyết định phê duyệt định mức hoạt động và 

mức chi bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nội dung và mức 
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chi được áp dụng đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp 

tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khi tập luyện, tham gia Hội 

thi, Hội diễn hoặc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày11/9/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 

28/4/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với 

tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai 

đoạn 2016-2021. Nội dung kế hoạch thực hiện theo Nghị quyết số 18,19, 

Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

1.3. Khái quát về Trung tâm Văn hóa -Thông tin thành phố Hải Dương 

1.3.1. Thành phố Hải Dương 

1.3.1.1. Đặc điểm địa lý 

 Thành phố Hải Dương được khởi lập từ năm Gia Long thứ 3 (1804) 

với tên gọi Thành Đông có vị trí ban đầu đơn thuần là trung tâm hành 

chính, quân sự của một địa phương, trải qua hơn 200 năm hình thành và 

phát triển, đến nay đã vươn lên thành trung tâm chính trị, kinh tế, VH, khoa 

học… của một tỉnh lớn ở Đồng bằng Bắc Bộ. 

Thành phố Hải Dương là tỉnh lỵ, thủ phủ tỉnh Hải Dương, tọa độ địa 

lý từ 20045’ đến 20059’36” vĩ tuyến Bắc, 106015’30” đến 106023’36” kinh 

độ Đông. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên trục quốc lộ 5 và đường sắt 

Hà Nội - Hải Phòng, trung tâm thành phố cách Thủ đô Hà Nội 57 km về 

phía Tây, cách thành phố Hải Phòng 45 km về phía Đông. Phía Bắc thành 

phố giáp huyện Nam Sách, phía Đông bắc giáp huyện Kim Thành, phía 

Đông giáp huyện Thanh Hà, phía Đông Nam giáp huyện Tứ Kỳ, phía Nam 

giáp huyện Cẩm Giàng và phía Tây giáp huyện Cẩm Giàng [2]. 

Trong quá trình phát triển, năm 1997, tỉnh Hải Dương được tái lập, 
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ngày 06/8/1997 Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định công nhận thành phố 

Hải Dương là đô thị loại III. Năm 2009, với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính 

quyền và nhân dân, thành phố Hải Dương đã hội tụ đủ tiêu chí được công 

nhận là đô thị loại II. Với quy mô và tầm vóc mới, thành phố Hải Dương   

đang phát triển mạnh mẽ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải 

Dương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra mục tiêu xây dựng 

thành phố Hải Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020. Về không 

gian đô thị, thành phố Hải Dương được mỏ rộng với 21 phường, xã (trong 

đó gồm 17 phường và 04 xã); diện tích: 7.138,6 ha, dân số khoảng 25 vạn 

người [55, tr.2] 

Điều kiện tự nhiên 

 Nằm trong vùng trung châu thổ Bắc Bộ, khí hậu thành phố Hải Dương   

thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa lượng nhiệt ẩm dồi dào. Hàng năm có hai 

mùa nóng và lạnh rõ rệt: Mùa lạnh khô và ấm từ tháng 11 đến tháng 4 năm 

sau, mùa nóng mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10. Là một vùng đồng bằng 

có diện tích 7.138,6 ha, nằm trong vùng thấp trũng, địa hình nghiêng dần 

theo hướng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Toàn bộ tỉnh Hải 

Dương được bao bọc xung quanh bởi một mạng lưới sông ngòi gồm: Hệ 

thống sông lớn sông Thái Bình, sông Kẻ Sặt đây là hai dòng sông chính 

chảy qua địa phận thành phố Hải Dương, hai dòng sông này tác động mạnh 

mẽ đến cảnh quan, kinh tế, xã hội và môi trường ngoài ra còn hệ thống 

sông con là những nhánh sông của các con sông lớn: sông Cầu, sông 

Thương, sông Gùa, sông Mía, sông Bình Lâu, sông đào Thạch Khôi…[3]. 

1.3.1.2. Tình hình văn hóa - xã hội 

Thành phố Hải Dương là thủ phủ, trung tâm chính trị, hành chính, 

kinh tế, VH, xã hội của tỉnh Hải Dương, có bề dày lịch sử hơn 200 năm. 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, với sự nỗ lực của Đảng bộ, 

nhân dân thành phố Hải Dương mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, kiên 
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cường trong đấu tranh cách mạng đã và đang từng ngày thay da đổi thịt, diện 

mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, xứng tầm trở thành đô thị loại I 

trong thời gian không xa. 

 Về Giáo dục - đào tạo 

Với quy mô trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy và học được tăng cường, sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát 

triển. Các trường mẩm non bán công được chuyển sang công lập. Công tác 

xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng, tỷ lệ trường chuẩn quốc 

gia đạt 63,7% (tăng 46,6% so với năm 2010). Độỉ ngũ cán bộ quản lý và 

giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, bảo đảm cơ bản 

số lượng, chất lượng và cơ cấu. Ngành giáo dục thành phố luôn dẫn đầu 

toàn tỉnh về chất lượng giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục đã huy động 

các nguồn đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giảng dạy 

và học tập. Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được quan tâm, nhất 

là động viên khen thưởng học sinh giỏi, học sinh tài năng và hỗ trợ, giúp đỡ 

học sinh nghèo vượt khó. 

Hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề phát triển cả về 

quy mô và chất lượng đào tạo. Trên địa bàn thành phố có10 trường đại học, 

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, mỗi năm thu hút hàng 

chục nghìn sinh viên theo học, với trên 100 ngành nghề đào tạo. Nhiều 

trường đã chủ động, tích cực mở rộng hợp tác đào tạo vối các trường có uy 

tín trong nước và nước ngoài; thực hiện quy trình đào tạo tiên tiến góp phần 

quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

 Về văn hóa, thông tin và thể dục, thể thao 

Hoạt động VH, thông tin và TDTT luôn được quan tâm phát triển. 

Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ỏ khu dân cư” 

ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực; tỷ lệ khu dân 

cư văn hóa đạt 77,9%; khu dân cư có NVH đạt 99,6%; cơ quan VH đạt trên 
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90%; Năm 2017, tỷ lệ gia đình VH đạt 92%. Công tác bảo tồn, phát huy 

các di sản VH luôn được thành phố quan tâm. Thành phố đã có thêm nhiều 

di tích được xếp hạng cấp tỉnh; công tác quy hoạch bảo vệ di tích và di sản 

VH phi vật thể được quan tâm trùng tu, tôn tạo. 

Công tác xã hội hóa đã góp phần phát triển sự nghiệp VH, thông tin 

của thành phố, thu hút được các nguồn lực xã hội, nhất là các doanh nghiệp 

tham gia hoạt động tuyên truyền, VH, văn nghệ, TDTT, xây dựng NVH và 

bảo tồn di sản. Lĩnh vực thông tin - truyền thông: báo chí, xuất bản, bưu 

chính - viễn thông, phát thanh, công nghệ thông tin, internet ngày càng phát 

huy hiệu quả, Đài Phát thanh TP và hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chấ, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chương 

trình, tích cực đưa thông tin về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân 

dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các phường, xã. 

Phong trào TDTT của thành phố được duy trì và phát triển, giữ vững 

là đơn vị dẫn đầu phong trào của tỉnh, Phong trào TDTT của TP trong 5 

năm 2011- 2015 đạt được 2.005 huy chương các loại. Công tác gia đình 

được quan tâm, thành phố có thêm 7 mô hình phòng, chống bạo lực gia 

đình được thành lập và hoạt động hiệu quả, góp phần giảm thiểu tình trạng 

bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. 

 Về công tác y tế: Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được 

đẩy mạnh thực hiện. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trạm 

y tế phưòng, xã luôn được quan tâm. Công tác truyền thông giáo dục sức 

khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế dự phòng luôn được 

coi trọng. 

 Về công tác an sinh xã hội:TP đã giải quyết việc làm mới nhiều lao 

động. Đào tạo nghề cho người trong độ tuổi có khả năng lao động. Các 

chính sách xã hội luôn được chăm lo, bảo đảm. TP đã thực hiện đạt hiệu 
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quả chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ 

em dưới 6 tuổi được tăng cường thực hiện. TP cũng đã thực hiện chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội tham gia 

trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, VH, xã hội [2]. 
1.3.2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin  thành phố Hải Dương   

1.3.2.1. Quá trình hình thành 

Ngày 08/3/2007, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 

1087/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm VHTT trực thuộc UBND 

thành phố Hải Dương trên cơ sở tách Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao thành phố Hải Dương, Trung tâm VHTT là đơn vị sự nghiệp tự đảm 

bảo một phần chi phí hoạt động; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của 

UBND thành phố Hải Dương; sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở 

VHTTDL. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài 

khoản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn có qui định về cơ cấu tổ 

chức, biên chế [51]. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, Trung tâm VHTT thành phố 

Hải Dương đã di chuyển cơ quan công tác qua 04 địa điểm. Từ khi thành lập 

Trung tâm VHTT có trụ sở tại số 30 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Dương. Sau khi tỉnh có quyết định chuyển nhượng toàn 

bộ trụ sở cho Ngân hàng SacomBank - Chi nhánh Hải Dương, Trung tâm 

VHTT tạm thời di chuyển về Nhà Thiếu nhi tỉnh Hải Dương, tại số 2 đường 

Hoàng Hoa Thám, thành phố Hải Dương để làm việc; Năm 2001, Trung 

tâm VHTT chuyển đến số 139 Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố 

Hải Dương làm trụ sở làm việc tạm thời, cùng chung trong khuôn viên làm 

việc với Đội quy tắc của Chi Cục thuế thành phố Hải Dương. Trong suốt 

quá trình di chuyển trụ sở làm việc Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương, các hoạt động chuyên môn chủ yếu của Trung tâm là công tác 
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thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị là chính. Tháng 

5 năm 2014, Trung tâm VHTT chuyển về số106 phố Trần Hưng Đạo, TP 

Hải Dương làm việc, Trụ sở này cũng nằm trong khuôn viên làm việc cùng 

với UBND thành phố Hải Dương. 

Hiện nay trụ sở làm việc của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương 

vẫn đặt  tại số 106, phố Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương. Với vị trí địa lý 

của Trung tâm VHTT nằm tại trung tâm TP Hải Dương, nơi tập trung các 

cơ quan khối hành chính của tỉnh, TP, nên rất thuận lợi cho việc tổ chức các 

hoạt động chuyên môn, cũng như có điều kiện phù hợp trong việc liên hệ, 

phối hợp kịp thời với các cơ quan ban ngành có liên quan trong chuyên môn 

nghiệp vụ cũng như các công việc khác. 

1.3.2.2. Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa -Thông tin 

* Đặc điểm  

Trung tâm VHTT là một thiết chế VH tổng hợp duy trì các mặt hoạt 

động: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm 

vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động VH, văn 

nghệ quần chúng, chiếu phim, thông tin lưu động, vui chơi giải trí, CLB, 

nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật và các loại hình hoạt động 

khác phù hợp với nhiệm vụ được giao; là nơi tổ chức các hoạt động tiêu 

dùng các sản phẩm văn hóa như thư viện và phong trào đọc sách báo; Tổ 

chức liên hoan, hội thi tuyên truyền cổ động, hội diễn văn nghệ quần 

chúng, lễ hội truyền thống...Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ phương pháp công tác cho những người làm công tác văn 

hóa; biên soạn, xuất bản và phát hành theo quy định của pháp luật các tài 

liệu chuyên môn phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ; tổ chức các dịch vụ 

văn hóa, thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của 

Pháp luật; hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt 
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động văn hóa, thông tin cơ sở với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Trong thời kỳ đất nước đổi mới, thiết chế Trung tâm VHTT đã và 

đang chuyển mình trở thành thiết chế văn hóa đa năng, tổ chức các sự kiện 

chính trị - văn hóa, hoạt động TDTT, thông tin triển lãm, hội chợ  và cả tổ 

chức hội họp, sinh hoạt các CLB, đoàn thể... Tính đa năng của Trung tâm 

VHTT đã góp phần nâng cao nhận thức và đời sống tinh thần của cộng 

đồng, đưa mức sống và hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày càng phát 

triển. Thời gian rỗi, là một phần tất yếu của cuộc sống mỗi con người. Hoạt 

động của thiết chế Trung tâm VHTT đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, hoạt 

động rỗi của nhân dân nên hoạt động Trung tâm VHTT dành cho nhiều đối 

tượng, nhiều thành phần khác nhau.  

Trung tâm VHTT là một công cụ tuyên truyền giáo dục - chính trị, là 

môi trường tốt để nhân dân hưởng thụ, sáng tạo các giá trị văn hóa, đây 

cũng là một thiết chế hoạt động thuộc loại hình sự nghiệp có thu với các 

hoạt động theo phương thức xã hội hóa, phương châm vận động quần 

chúng, tinh thần tự nguyện hoặc nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy 

nhiên, nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ nhu cầu văn hóa thông tin của nhân 

dân, có thu phí nhưng không phải là mục tiêu chính. 

* Chức năng  

Trung tâm VHTT nằm trong hệ thống thiết chế văn hóa. Chính vì 

vậy, Trung tâm VHTT cũng mang những đặc điểm và chức năng của hệ 

thống thiết chế VH. Cụ thể: 

Chức năng giáo dục: Là một cơ quan giáo dục ngoài nhà trường; với 

tính chất tự do, tự giác và tự nguyện thông qua các hình thức tổ chức tham 

gia các hoạt động VH - nghệ thuật, với đặc trưng ngôn ngữ của từng loại 

hình nghệ thuật tác động vào nhận thức con người bằng cảm xúc thông qua 

cảm thụ chủ quan như một giá trị tự tại mục đích tự nó điều chỉnh mình thể 

hiện mình đạt tới mức chung của xã hội. Đối với Trung tâm VHTT thì đối 
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tượng tham gia hoạt động là tự nguyện, họ thuộc mọi tầng lớp xã hội, 

không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì về thời gian hay hình thức 

hưởng thụ VH. Mọi người tham gia vào các hoạt động TTVH sẽ được giáo 

dục với nội dung mang tính chất toàn diện về đức dục, trí dục, thể dục, mĩ 

dục. Qua hoạt động quần chúng họ có thể trao đổi thông tin và tự giáo dục 

lẫn nhau.  

Công tác giáo dục TTVH  có 4 dạng hoạt động cơ bản như sau: Hoạt 

động văn nghệ quần chúng; hoạt động tuyên truyền giáo dục; hoạt động 

sinh hoạt các đội nhóm, CLB; hoạt động vui chơi giải trí. Trong số 4 dạng 

trên thì hoạt động tuyên truyền giáo dục có tác động trực tiếp tới nhận thức 

của người dân, các dạng hoạt động khác hoàn toàn dựa trên tinh thần tự 

nguyện tham gia của quần chúng. Tựu chung lại mục tiêu hướng tới của 

chức năng giáo dục con người VH là: để hiểu, để làm việc, để biết cách 

chung sống và để làm người. Nội dung của giáo dục tại TTVH là giáo dục 

mang tính toàn diện, dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước. 

Chức năng giao tiếp: Mọi hoạt động ở Trung tâm VHTT đều diễn 

ra thông qua hoạt động giao tiếp. Giao tiếp được xem là chức năng đặc 

thù của TTVH, tham gia sinh hoạt trong các CLB là giao tiếp trực tiếp 

còn hoạt động nghe nhìn, xem văn nghệ, thăm nhà truyền thống…, là 

giao tiếp gián tiếp. 

Hình thức giao tiếp trong NVH rất phong phú và đa dạng, nó thể 

hiện dưới bất kì hình thức nào,  khi người dân tham gia vào các hoạt động 

của NVH. Như C.Mác đã nói: “Con người là tổng hòa của các mối quan hệ 

xã hội” nghĩa là, con người là chủ thể trong tất cả các mối quan hệ, giao 

tiếp chính là nhu cầu thiết yếu của con người với môi trường tự nhiên xung 

quanh. Chính vì vậy, khi tiến hành các hoạt động của NVH cần phải có sự 
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đan xen phối kết hợp giữa các hình thức giao lưu trực tiếp giữa đối tượng 

tham gia để kích thích sự giao lưu lẫn nhau, tạo được hiệu quả giao tiếp tối 

đa trong công tác tổ chức các hoạt động của NVH. 

Chức năng định hướng phát triển khả năng sáng tạo của nhân dân: 

Sáng tạo là thuộc tính của văn hóa, là bản chất và quyền năng của con 

người. Đây là sự sáng tạo mang tính ngẫu hứng của quần chúng nhân dân 

thông qua sự sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật để đáp ứng và 

thỏa mãn nhu cầu của mình đồng thời tạo ra các giá trị góp phần xây dựng 

các nền VH mới. Trung tâm VHTT là một thiết chế mang tính tổng hợp, vì 

thế sự sáng tạo của quần chúng nhân dân cũng là một thành tố quan trọng 

góp phần thúc đẩy sự phát triển của TTVH. Các hoạt động hội thi, hội diễn 

không chuyên vẫn được tổ chức đều đặn, đây được coi là hoạt động chủ 

chốt trong việc phát huy khả năng sáng tạo của quần chúng nhân dân. Nó 

được thể hiện ở 3 dạng hoạt động chủ yếu đó là: 

- Hoạt động biểu diễn các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng. 

- Hoạt động sáng tác văn nghệ. 

- Hoạt động sưu tầm văn nghệ dân gian, ghi chép lịch sử địa phương. 

Những hoạt động này đều là những sáng tạo không chuyên, mang 

tính chất tự do, không qua trường lớp đào tạo chuyên sâu, mang tính tự 

nguyện của người dân là chủ yếu. Mỗi người đều có thể tham gia nhiều 

dạng hoạt động mà không hề có giới hạn. Hoạt động không chuyên trong 

và ngoài TTVH gắn với các hoạt động CLB, hoạt động khai trí, hoạt động 

tuyên truyền…, ở đó mỗi cá nhân có thể thả sức bộc lộ khả năng sáng tạo. 

Thông qua các hoạt động, kích thích quần chúng tự biểu hiện khả năng của 

mình trên nhiều lĩnh vực của VH, đào tạo nên nguồn nhân tài cho đất nước. 

Chức năng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí: Nếu chức năng giáo 

dục là chức năng đặc thù, thì chức năng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí 
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là chức năng bản chất. Ngày nay nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng cao, 

nhất là đối với những người làm việc căng thẳng, đòi hỏi mức độ chính xác 

cao thì nhu cầu đó lại là cần thiết và có chọn lọc. TTVH chính là nơi phải 

tổ chức được các hoạt động vui chơi, giải trí thỏa mãn nhu cầu con người. 

Tất cả cảnh quan, môi trường xung quanh TTVH phải tạo được sự thư thái, 

vui vẻ trong mỗi người, các hội thi hay những hội diễn mang tính chất quần 

chúng cũng không nên quá đề cao về mặt quy định nghiêm ngặt để tạo sự 

thoải mái không bị gò ép khi quần chúng tham gia. 

Trong các hoạt động vui chơi, giải trí của TTVH cũng có tác dụng 

giáo dục và giải trí rất lớn, giúp người tham gia được thể hiện bản thân 

mình với mọi người, giúp họ gần giũi và hiểu nhau hơn để đem lại niềm vui 

cho chính họ và mọi người. Sự kết hợp rất tự nhiên đó đã tạo cho người 

tham gia một tinh thần sảng khoái, giải tỏa căng thẳng, lập lại trạng thái cân 

bằng, phục hồi thể lực, tâm lực, trí lực, kích thích sáng tạo trong hoạt động 

chuyên môn đồng thời tạo hiệu quả xã hội cao cho hoạt động TTVH. Chính 

vì thế, TTVH phải tạo ra được không khí vui tươi thoải mái, góp phần tạo 

ra tâm lý lạc quan, yêu đời cho quần chúng bằng các hình thức tổ chức các 

trò chơi, trò diễn, học và biểu diễn nghệ thuật...có tác dụng giáo dục và giải 

trí rất lớn. Đây là đặc điểm độc đáo của hoạt động VH: Học mà chơi, chơi 

mà học. 

Chức năng Kinh tế: TTVH là đơn vị sự nghiệp có thu một phần kinh 

phí. Phát huy ưu thế về chuyên môn của mình, khai thác triệt để mọi nguồn 

lực hiện có, để tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ VH nghệ thuật 

theo đúng pháp luật. 

TTVH  là cơ quan VH tổ chức một số hoạt động có thu lợi nhuận và 

vận hành theo cơ chế thị trường XHCN. TTVH được phép mở các hoạt 

động dịch vụ có lợi nhuận, số kinh phí thu về theo nguyên tắc đóng góp 

một phần, bổ sung vào hoạt động sự nghiệp của TTVH và làm nghĩa vụ 
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thuế đối với Nhà nước theo chế độ hiện hành, số kinh phí còn lại phân chia 

đảm bảo hài hòa các lợi ích của tập thể, cá nhân và đầu tư trang thiết bị 

hoạt động. Ví dụ: Có thể tổ chức cho thuê hội trường cho các đơn vị, ban 

ngành trong toàn tỉnh tổ chức hội họp, gặp mặt để lấy kinh phí chi trả cho 

những hoạt động của NVH. Chức năng kinh tế cũng có quyết định quan 

trọng tới hoạt động và đời sống của cán bộ nhân viên trong cơ quan VH. 

Nếu cán bộ VH có được những đãi ngộ phù hợp, thỏa đáng thì sẽ tạo nên 

sự hứng khởi làm việc và đem lại hiệu quả cao cho các chương trình hoạt 

động của TTVH. 

Ngoài ra, một số hoạt động của TTVH  được tổ chức thực hiện phi 

lợi nhuận nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa 

phương. Các hoạt động này, nếu có nguồn thu kinh phí đóng góp cho việc 

chi trả là do các tổ chức, hoặc cá nhân ủng hộ, đóng góp.  

* Nhiệm vụ  

Trung tâm VHTT có ba nhiệm vụ chính như sau:  

 Nhiệm vụ về công tác tổ chức  và quản lý các hoạt động VH: Tồ 

chức hoạt động tuyên truyền cổ động như: tuyên truyền miệng, tuyên 

truyền trực quan, tuyên truyền bằng văn nghệ cổ động tại Trung tâm và 

tuyên truyền lưu động ở các khu dân cư trên địa bàn, phục vụ tuyên truyền 

kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã 

hội của địa phương. Tổ chức hướng dẫn và quản lý các hoạt động VH - 

nghệ thuật. Xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, bồi 

dưỡng các hạt nhân văn nghệ làm nòng cốt cho phong trào; tổ chức biểu 

diễn văn nghệ, các cuộc liên hoan, giao lưu hội thi, hội diễn văn nghệ 

quần chúng hàng năm. 

Tổ chức hướng dẫn, quản lý các tổ, nhóm, hiệp hội CLB thuộc các 

loại sở thích, nhu cầu khác nhau và huy động vào hoạt động của TTVH-

TT. Xây dựng và phát triển các loại hình CLB sở thích và tạo điều kiện 
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thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt VH, văn nghệ, 

TDTT thường xuyên; tổ chức mở các lớp học, khóa học ngắn hạn về năng 

khiếu nghệ thuật, kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động vui chơi 

giải trí và dịch vụ VH cho quần chúng: tổ chức các trò chơi dân gian, hiện 

đại, mở các lớp học thể dục thẩm mỹ, các lớp võ thuật, cầu lông, bóng 

bàn...; giúp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào trên đại bàn; tổ 

chức, hướng dẫn các hoạt động lễ hội quần chúng mới; hướng dẫn và 

quản lý các hoạt động lễ hội truyền thống. 

 Nhiệm vụ về công tác nghiên cứu và tổng kết: Tiến hành các 

chương trình nghiên cứu, sưu tầm, khai thác, phát huy và cải tiến vốn VH, 

văn nghệ dân gian; nghiên cứu nhu cầu hoạt động rỗỉ của nhân dân. Tiến 

hành tổng kết công tác hàng năm, hàng quý đánh giá hiệu quả xã hội và 

hiệu quả kinh tế, rút ra những bài học kinh nghiệm và những vấn đề lý 

luận nhằm hoàn thiện công tác Trung tâm VHTT. 

 Nhiệm vụ về quản lý và hướng dẫn phương pháp chuyên môn: 

Tiến hành những biện pháp quản lý về nhân sự, tổ chức, cơ sở vật chất về 

tài chính của Trung tâm VHTT; những biện pháp kế hoạch công tác Trung 

tâm VHTT; những biện pháp xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở hạ 

tầng, sự nghiệp Trung tâm VHTT; những biện pháp xây dựng mạng lưới 

cộng tác vỉên và phối kết hợp với các ngành và các đơn vị văn hóa khác 

nhằm bổ sung cho hoạt động của Trung tâm VHTT ngày càng phong phú. 

Tiến hành những biện pháp nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cho các TTVH 

cấp dưới; xây dựng thư viện, tủ sách, phong trào đọc sách báo; hướng dẫn 

tuyên truyền, cổ vũ phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư 

tiên tiến”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

Ngoài ra, Trung tâm VHTT có nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu điều 

kiện thời gian rỗi của từng nơi, từng đối tượng và nghiên cứu các mức độ 
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nhu cầu hoạt động rỗi tích cực của nhân dân để lập kế hoạch xây dựng các 

chương trình, tổ chức các hoạt động VH, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí 

của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng đời sống VH cơ sở. 

Trung tâm VHTT là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí 

hoạt động; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố Hải 

Dương; sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở VHTTDL Hải 

Dương. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài 

khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Là một thiết chế 

VH của TP Hải Dương, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tập trung vào 

một số nội dung sau: 

Trung tâm có chức năng: Phát triển sự nghiệp VH: tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VH 

- xã hội của thành phố và của tỉnh; hướng dẫn các hoạt động VH, thông tin 

và các dịch vụ về VH, thông tin cho các phường xã trong thành phố; tổ 

chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động VH văn nghệ, nhu 

cầu tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hường thụ VH của 

nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Dương. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về hoạt 

động VH, thông tin trên địa bàn, trình UBND thành phố và tổ chức thực 

hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động 

VH, văn nghệ, thư viên, thông tin lưu động, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, 

nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các 

loại hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao; tổ chức liên 

hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống; tổ chức 

các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác 
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cho những người làm công tác VH, thông tin ở xã, phường theo kế hoạch 

của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao; biên soạn, xuất bản và phát 

hành các tài liệu chuyên môn phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ theo 

quy định của pháp luật; tổ chức các dịch vụ VH thông tin phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tổ chức giao lưu trao đổi về 

chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động VH, thông tin với các tổ chức 

trong và ngoài tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất 

về hoạt động của Trung tâm với UBND thành phố, với Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao và các cơ quan có liên quan theo quy định; quản lý về 

tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động; quản lý tài chính, tài sản của Trung 

tâm theo quy định của nhà nước và theo phân cấp của tỉnh; thực hiện các 

nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao [44]. 

1.4. Vai trò quản lý hoạt động văn hóa ở Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin đối với việc phát triển kinh tế - văn hóa của thành phố Hải Dương 

Trung tâm VHTT là một thiết chế VH tổng hợp, đa chức năng được 

chính quyền các cấp thành lập để duy trì phát triển các hoạt động VH, 

thông tin nhằm tuyên truyền giáo dục và cổ vũ động viên các tầng lớp nhân 

dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương; đồng 

thời tạo môi trường VH thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo, 

đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị VH. Với xu thế hội nhập và phát 

triển của đất nước hiện nay, quản lý các hoạt động VH của Trung tâm 

VHTT đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống VH, luôn thu hút đông 

đảo quần chúng tham gia, duy trì và định hướng các hoạt động của Trung 

tâm VHTT một cách khoa học và hiệu quả. Công tác quản lý được tiến 

hành trên tinh thần dân chủ, xã hội hóa và cổ vũ, vận động nhân dân chấp 

hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo 

nên sự đồng thuận trong nhân dân cùng thực hiện mục tiêu phát triển KT-

XH của địa phương. 
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Công tác quản lý các hoạt động VH tại Trung tâm VHTT thông qua 

các hoạt động: tuyên truyền cổ động; hoạt động NVH, CLB; hoạt động 

TDTT; hoạt động thư viện; hoạt động xây dựng đời sống VH cơ sở.... 

Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động Trung tâm VHTT còn nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động và phục vụ nhân dân. Bám sát vào chức năng, nhiệm 

vụ của hoạt động Trung tâm VHTT để đi sâu vào thực tiễn, nhằm thu hút 

đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần đa dạng hóa các loại hình hoạt 

động VH làm đời sống tinh thần của người dân phong phú hơn. 

Ngày nay, khi đời sống KT-XH phát triển, yêu cầu hoạt động VH 

văn nghệ  càng cao, do vậy lực lượng của TTVH chưa thể đáp ứng được. 

Quản lý các hoạt động VH nhằm phát huy các nguồn lực của Trung tâm 

VHTT, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VH ngày càng cao và đa dạng của 

người dân. Quản lý VH có vai trò nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, 

ngoại ngữ, tin học,…Công tác quản lý, phối hợp hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cơ sở của Trung tâm VHTT đã giúp cho các cán bộ 

phụ trách VH, các chủ nhiệm CLB thuộc Trung tâm giỏi hơn về chuyên 

môn nghiệp vụ, có kỹ năng, có đạo đức để định hướng, duy trì và phát triển 

được các phong trào VH văn nghệ, TDTT quần chúng một cách sáng tạo, 

hiệu quả, phát huy tốt vai trò của thiết chế Trung tâm VHTT. 

Các hoạt động Trung tâm VHTT còn có vai trò quan trọng trong việc 

xây dựng còn người mới, thời đại mới. Giúp mọi người ý thức được những 

giá trị truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Hoàn 

thành tốt trách nhiệm của một công dân, định hướng cho cá nhân hoàn 

thiện con người có lòng nhân ái, vị tha. Những giá trị mang nền tảng ấy là 

cơ sở để phát triển tính nhân văn và xây dựng nền VH đậm đà bản sắc dân 

tộc. Đó là những nhân tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển 

bền vững của xã hội. 
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Nhờ hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động VH ở Trung tâm 

được thực hiện, công tác quản lý VH có những chuyển biến tốt, Trung tâm 

VHTT có những đổi mới về phương thức hoạt động, chất lượng các chương 

trình VH, văn nghệ được nâng cao. Cơ chế quản lý VH đã bám sát thực tiễn 

đời sống VH của quần chúng nhân dân trong địa bàn thành phố, đáp ứng 

nhu cầu của người dân, khuyến khích được sức sáng tạo VH, nghệ thuật 

của các chủ thể VH. Trung tâm VHTT luôn tạo điều kiện thuận lợi để nhân 

dân thường xuyên đến sinh hoạt, trao đổi thông tin, rèn luyện thân thể 

thông qua hoạt động của các CLB. Thực tế đã cho thấy, nhiều giá trị VH 

quý báu của dân tộc, như hát chèo, ca trù, hát trống quân... đã được giữ gìn, 

nuôi dưỡng, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua hoạt động 

của các đội văn nghệ, các hội diễn, liên hoan văn nghệ tại Trung tâm 

VHTT. 

VH là một lĩnh vực rộng lớn, đa dạng và phức tạp. Trung tâm VHTT 

là một thiết chế VH tổng hợp. Do vậy, quản lý các hoạt động VH ở Trung 

tâm VHTT luôn phải đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn. Người 

làm quản lý VH phải là người có năng lực quản lý tổ chức các hoạt động 

VH thông tin cơ sở. Hiểu biết và nắm vững về chuyên môn, chuyên ngành. 

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, quản lý các chương trình 

VH quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt vai trò quản lý các hoạt động tại 

Trung tâm VHTT, điều này giúp giữ gìn và phát huy bản sắc VH truyền 

thống tốt đẹp thông qua việc thúc đẩy phong trào VH, văn nghệ phát triển 

sâu rộng trong quần chúng nhân dân. 

Như vậy, hoạt động quản lý VH ở Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương đã gián tiếp trở thành một tác nhân kích thích sự phát triển KT- XH  

của thành phố Hải Dương; Hoạt động của Trung tâm VHTT đã và đang 

góp phần phát triển xã hội một cách bền vững; có ý nghĩa thúc đẩy sự 

nghiệp CNH - HĐH đất nước, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới; 
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là hạt nhân thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”. Hoạt động của Trung tâm VHTT góp phần thực hiện 2 mục tiêu của 

phong trào: Đoàn kết xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp; Đoàn 

kết xây dựng đời sống VH phong phú, lành mạnh, đấy lùi các tệ nạn xã hội; 

góp phần hiện thực hóa quan điểm của Đảng “Văn hóa là nền tảng tinh thần 

của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa 

phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”[2]. 

Tiểu kết  

Nhà văn hóa - Thông tin hay Trung tâm VHTT là một thiết chế VH 

tổng hợp, đa chức năng được chính quyền các cấp thành lập để duy trì phát 

triển các hoạt động văn hóa, thông tin nhằm tuyên truyền giáo dục và cổ vũ 

động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung 

ương và địa phương; đồng thời tạo môi trường VH thu hút các tầng lớp nhân 

dân tham gia sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị VH. Chính vì 

vậy, công tác quản lý các hoạt động VH tại Trung tâm VHTT luôn có vai trò 

rất quan trọng. Đây là công tác quản lý các hoạt động VH, tổ chức thực hiện 

các chương trình VH, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xã hội, kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong năm và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân 

dân. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý các 

hoạt động VH tại TTVH, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các văn bản 

pháp lý và quan điểm chỉ đạo thực hiện quản lý các hoạt động VH, hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTVH. Do đó, 

người làm công tác quản lý phải nắm vững cơ sở lý luận về quản lý các 

hoạt động VH nói chung và quản lý hoạt động VH tại Trung tâm VHTT  

nói riêng để vận dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất. 

Hải Dương là một tỉnh có nền công, nông nghiệp và dịch vụ phát triển, 

VH xã hội tiên tiến, giữ vị trí quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Thiên nhiên ưu đãi và hào phóng dành cho Hải Dương một vùng đất trù phú, 
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với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa. Thành phố Hải 

Dương là thủ phủ, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, VH, xã hội của 

tỉnh Hải Dương. Đảng bộ, nhân dân thành phố Hải Dương, đang từng ngày 

phấn đấu thay đổi diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, xứng tầm trở thành 

đô thị loại I trong thời gian tới. Với xu thế hội nhập và phát triển, việc thành 

phố đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các 

thiết chế VH trong thành phố nói chung và Trung tâm VHTT thành phố 

Hải Dương nói riêng là rất cần thiết. Trung tâm VHTT chính là trường học 

thứ hai của quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu sáng tạo, học tập, trao 

đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa và thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng 

con người phát triển toàn diện. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI  

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

2.1. Chủ thể quản lý và cơ chế quản lý 

2.1.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1.1. Cục văn hóa Cơ sở 

Cục Văn hóa cơ sở là tổ chức thuộc Bộ VHTTDL có chức năng tham 

mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực VH cơ sở bao 

gồm: thiết chế VH cơ sở, nếp sống VH, nghệ thuật quần chúng, tuyên 

truyền cổ động và quảng cáo; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh 

vực văn hóa cơ sở theo quy định của pháp luật; được Bộ trưởng giao trách 

nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ VH cơ sở, phát triển sự nghiệp theo 

chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Cục Văn hóa cơ sở có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà 

nước. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Văn hoá cơ sở quy định tại Quyết 

định số 4838/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2017 [9]. 

2.1.1.2. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương 

UBND thành phố Hải Dương chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND 

tỉnh, có trách nhiệm chấp hành mọi văn bản của HĐND, UBND tỉnh và 

Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời chịu sự giám sát của HĐND TP trong việc 

chỉ đạo, điều hành thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP, 

đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.  

UBND thành phố Hải Dương giải quyết công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số:  

77/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 19/6/2015 có hiệu lực từ ngày 

01/01/2016. UBND thành phố Hải Dương thảo luận tập thể và quyết định 

theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 28, Điều 56 Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề quan trọng khác 

mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND TP [54].   

http://bvhttdl.gov.vn/toan-bo-van-ban1?p_p_id=4_WAR_portalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_4_WAR_portalvbpqportlet_id=1954&_4_WAR_portalvbpqportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp
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2.1.1.3. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương 

Sở VHTTDL Hải Dương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết 

định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Sở VHTTDL thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà 

nước về VH, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ở địa phương 

theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của 

Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền 

của UBNDtỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Sở VHTTDL có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; 

chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, 

đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Bộ VHTTDL [53]. 

2.1.1.4. Phòng văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương   

Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hải Dương là cơ quan chuyên 

môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Hải Dương   

quản lý nhà nước về VH, gia đình, TDTT, du lịch và quảng cáo; thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố Hải 

Dương và theo quy định của pháp luật. Theo Quyết định của UBND thành phố 

Hải Dương về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên 

chế Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Hải Dương có chức năng, nhiệm vụ 

liên quan đến Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương như sau: 

Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của 

UBND TP; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở VHTTDL, Sở Thông tin và Truyền thông. Phòng Văn 

hóa và Thông tin có nhiệm vụ trình UBND thành phố Hải Dương dự thảo 

quyết định, chỉ thị, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển VH, TDTT, du 
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lịch và quảng cáo; phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương 

trình và biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong 

các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; trình Chủ tịch UBND thành phố 

Hải Dương dự thảo các văn bản về các lĩnh vực VHTTDL và quảng cáo; tổ 

chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề 

án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp VH, thể 

dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hóa hoạt động VH, thể dục thể 

thao; hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn TP thực hiện 

phong trào VH, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Hướng dẫn, 

kiểm tra hoạt động của các TTVH, thể thao, các thiết chế VH thông tin cơ sở, 

các cơ sở hoạt động dịch vụ VH, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc 

phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn TP; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động VH, gia 

đình, TDTT, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật. Thực hiện 

công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động VH, gia 

đình, TDTT, du lịch và quảng cáo theo các quy định của UBND thành phố 

Hải Dương và Sở VHTTDL [56]. 

Theo ông Bùi Dương Nghĩa, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin 

Thành phố Hải Dương  cho biết, hiện nay cơ cấu tổ chức và biên chế 

Phòng Văn hóa và Thông tin có 09 cán bộ gồm: 01Trưởng phòng và 01 

Phó Trưởng phòng và 07 cán bộ VH, thông tin. Việc bố trí cán bộ, công 

chức của Phòng Văn hóa và Thông tin căn cứ vào nhu cầu, chức danh, 

tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

2.1.5.5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương 

Theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 08/3/2007 của UBND 
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tỉnh Hải Dương, về việc thành lập Trung tâm VHTT trực thuộc UBND 

thành phố Hải Dương, cơ cấu tổ chức của Trung tâm VHTT  thành phố Hải 

Dương: Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Các bộ 

phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Bộ phận hành chính - Quản trị - Dịch vụ; 

Bộ phận Thông tin - Cổ động; Bộ phận VH văn nghệ quần chúng; Bộ phận 

Thư viện [51]. Tuy nhiên, do thực tế công tác cán bộ tổ chức luân chuyển, 

những năm qua BGĐ của Trung tâm gồm: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. 

Đến tháng 11/2018, BGĐ Trung tâm còn hai đồng chí, một đồng chí Phó 

Giám đốc chuyển công tác và một đồng chí phó giám đốc nghỉ chế độ hưu.  

Giám đốc là người đứng đầu TTVH-TT; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành 

mọi công việc của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Thành ủy - HĐND - 

UBND thành phố và Sở VHTTDL về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động 

của Trung tâm. Là chủ tài khoản ngân sách Nhà nước; phụ trách công tác tổ 

chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật. Ký kết các hợp đồng lao động đối 

với người lao động làm việc tại Trung tâm (thông qua Phòng Nội vụ xét 

duyệt). Ký kết các hợp đồng (ngắn hạn) đối với cộng tác viên để thực hiện các 

nhiệm vụ đột xuất, phụ cấp để chi trả từ nguồn kinh phí hoạt động nghiệp vụ 

của trung tâm phù hợp với quy định quản lý tài chính; Ký hợp đồng kinh tế 

với các đơn vị bạn khi có yêu cầu;Thực hiện công tác báo cáo các hoạt 

động của Trung tâm với cấp trên. Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được giao.Trực tiếp phụ trách công tác thông tin, tuyên 

truyền cổ động. 

Phó Giám đốc: Các Phó Giám đốc là người giúp cho Giám đốc điều 

hành Trung tâm một cách hiệu quả chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc 

chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc. Chịu trách nhiệm cá nhân 

với Giám đốc và chịu trách nhiệm liên đới cá nhân trước UBND thành phố 

và Sở VHTTDL Hải Dương về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được 

phân công. Được thay mặt Giám đốc điều hành, giải quyết công việc của 
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Trung tâm khi Giám đốc vắng mặt và có sự ủy quyền bằng văn bản của 

Giám đốc; Trực tiếp ký các văn bản, kế hoạch chuyên môn theo lĩnh vực 

được phân công và các văn bản thông báo nội bộ theo phân công của Giám 

đốc; trực tiếp phụ trách một số bộ phận chuyên môn theo phân công của 

Ban giám đốc. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có những chỉ đạo đột xuất 

của thành ủy - UBND thành phố Hải Dương liên quan đến công tác chuyên 

môn theo nhiệm vụ được phân công thì chủ động triển khai thực hiện ngay; 

sau đó báo cáo lại cho Giám đốc trong thời gian nhanh nhất. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể các Phó giám đốc: 01 Phó giám đốc: 

Phụ trách công tác VH văn nghệ, trực tiếp phụ trách các CLB: Ca nhạc, 

Khiêu vũ, Rồng lân); 01 Phó Giám đốc: Trực tiếp phụ trách hoạt động của 

các CLB: Thơ, Mỹ thuật và Chim cảnh; 01Phó giám đốc: trực tiếp phụ 

trách công tác thư viện. 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm VHTT theo 

mô hình quản lý trực tuyến, dưới sự điều hành chỉ đạo trực tiếp từ BGĐ 

xuống các cán bộ quản lý, Trung tâm không có trưởng, phó các phòng ban. 

Trên cơ sở được phân công phụ trách quản lý các hoạt động, các cán bộ 

quản lý hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm phải kết hợp, hỗ trợ, giúp đỡ 

lẫn nhau thực hiện tất cả các công việc, các hoạt động của Trung tâm. Các 

cán bộ quản lý chuyên môn của Trung tâm gồm: cán bộ quản lý công tác tổ 

chức hành chính, tổng hợp; cán bộ quản lý công tác tài chính, dịch vụ. Cán 

bộ quản lý hoạt động thông tin - tuyên truyền cổ động: tham mưu đề xuất 

trực tiếp với Giám đốc việc xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện 

công tác tuyên truyền cổ động và các kế hoạch, chương trình hoạt động 

tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của bộ phận thông tin. Cán bộ quản 

lý hoạt động văn nghệ quần chúng, CLB và thư viện: quản lý, tổ chức các 

hoạt động VH văn nghệ, thông tin lưu động, vui chơi giải trí, CLB, nhóm 

sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các loại 
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hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao; quản lý các hoạt 

động khai trí  như mở phòng đọc sách báo,thư viện. 

Do thực tế công tác tổ chức, luân chuyển cán bộ, một số cán bộ 

lãnh đạo quản lý của Trung tâm trước từng công tác tại các phường, xã, 

do độ tuổi không đủ thời gian quy hoạch nên điều chuyển công tác đến 

Trung tâm, nên có chuyên môn trái ngành. Công tác quản lý chỉ đạo 

chuyên môn, đặc biệt là công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ còn 

gặp nhiều khó khăn. 

2.1.2. Cơ chế quản lý 

 Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, 

cơ quan ngang bộ, ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số: 79/2017/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ VHTTDL.  

Theo đó, Bộ VHTTDL là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về VH, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi 

cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Văn hóa cơ sở là tổ chức thuộc Bộ 

VHTTDL có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà 

nước về lĩnh vực VH cơ sở bao gồm: thiết chế VH cơ sở, nếp sống VH, nghệ 

thuật quần chúng, tuyên truyền cổ động và quảng cáo; quản lý nhà nước các 

dịch vụ công thuộc lĩnh vực VH cơ sở theo quy định của pháp luật; được Bộ 

trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ VH cơ sở, phát triển 

sự nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. Như vậy, cơ chế quản lý ở Việt nam hiện nay thực hiện theo mô 

hình tập trung điều hành từ trung ương đến địa phương. Bộ VHTTDL là cơ 

quan của Chính phủ chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về VH 

trong phạm vi cả nước. 
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Theo Thông tư số: 01/2010/TT-BVHTTDL, ngày 26 tháng 02 năm 

2010 của Bộ VHTTDL về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực VHTTDL quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương quy định : Các tổ chức sự nghiệp cấp quận, 

huyện, thị xã, thành phố chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của UBND cấp 

quận, huyện, thị xã, thành phố [6]. Như vây, Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương chịu sự quản lý của các chủ thể quản lý, đó là: 

Về quản lý Nhà nước, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương chịu sự 

quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Hải Dương về toàn 

bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. UBND thành phố Hải 

Dương trực tiếp cấp kinh phí và quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, các nguồn 

lực của Trung tâm. Biên chế nhân sự của Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương do UBND thành phố quyết định, Giám đốc, các Phó Giám đốc của 

Trung tâm do Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương bổ nhiệm. UBND thành 

phố Hải Dương căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân, chương trình phát 

triển kinh tế, xã hội hàng năm của thành phố và sự tham mưu của Phòng Văn 

hóa và Thông tin để chỉ đạo mọi hoạt động của Trung tâm VHTT thành phố 

Hải Dương. Giám đốc Trung tâm trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác 

từ Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo 

với UBND thành phố Hải Dương và Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hải 

Dương về những mặt công tác đã được phân công. 

Trung tâm VHTT chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố Hải Dương; phối hợp trong công tác tổ chức, quản lý 

các hoạt động VH; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các TTVH, các thiết 

chế VH thông tin cơ sở; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện phong trào VH, văn nghệ; xây dựng phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

Về chuyên môn, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương chịu sự chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp thực hiện các 



 53 

hoạt động, công tác chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên trách theo sự 

phân cấp của Bộ VHTTDL- Cục Văn hóa cơ sở và  Sở VHTTDL Hải Dương, 

các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL có liên quan như TTVH tỉnh, Thư viện tỉnh 

Hải Dương; thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu 

cầu của Giám đốc Sở VHTTDL, Phòng Văn hóa và Thông tin. 

 Đối với các thiết chế VH phường, xã: Trung tâm VHTT hướng dẫn về 

nghiệp vụ, chuyên môn cho các NVH các xã, phường. Ngoài ra, Trung tâm 

VHTT có mối quan hệ phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ 

chức xã hội trên địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Giám đốc Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương là người thực hiện 

tất cả các chức năng quản lý, trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi công việc của 

Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Thành ủy - HĐND - UBND thành phố và 

Sở VHTTDL về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Là chủ 

tài khoản ngân sách Nhà nước; phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen 

thưởng, kỷ luật. Ký hợp đồng kinh tế với các đơn vị bạn khi có yêu cầu; thực 

hiện công tác báo cáo các hoạt động của Trung tâm với cấp trên. 

Do Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương chịu sự chỉ đạo của nhiều 

chủ thể quản lý, nên việc tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động VH đôi khi 

có những bất cập và hạn chế. Có những thời điểm, Cục Văn hóa cơ sở; Sở 

VHTTDL có những chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động các 

nhiệm vụ chính trị, xã hội của đất nước và của tỉnh, hay công tác tổ chức các 

hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, nhưng việc cấp kinh phí hoạt động cho 

Trung tâm lại là UBND thành phố Hải Dương, nên có những hoạt động Trung 

tâm không thể thực hiện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Văn hóa cơ sở; 

Sở VHTTDL.      

  Hai năm trở lại đây, Trung tâm được bổ nhiệm một đồng chí giám đốc 

trẻ, có tâm huyết nhiệt tình với công việc. BGĐ đã họp cùng các cán bộ 

chuyên môn và trực tiếp đồng chí giám đốc đã xây dựng lại Quy chế hoạt động 
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của Trung tâm. Do đó, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý 

bằng nội quy, quy chế chuyên môn được BGĐ rất coi trọng; công tác phối 

hợp giữa Trung tâm VHTT và Phòng Văn hóa, Thông tin thành phố Hải 

Dương thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tổ chức các hội thi, 

hội diễn và nhất là công tác phối hợp trong việc kiểm tra công tác xây dựng và 

duy trì làng VH, KDC văn hóa được thực hiện có hiệu quả.                                                                                                                                                                  

2.2. Cơ sở vật chất, tài chính dành cho quản lý hoạt động văn hóa tại 

Trung tâm  

2.2.1. Cơ sở vật chất 

Xét trên toàn hệ thống TTVH của tỉnh Hải Dương, Trung tâm VHTT 

thành phố Hải Dương có cơ sở vật chất chưa được ổn định. Trong vòng 

hơn 10 năm kể từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm VHTT thành phố 

Hải Dương đã thay đổi địa điểm 04 lần. Cơ sở hiện tại của Trung tâm đang 

hoạt động vốn không phải được thiết kế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một 

thiết chế văn hóa cộng đồng mang tầm cỡ quy mô của một TTVH thành 

phố lớn. 

 Cơ sở vật chất của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương khá bất 

lợi trong việc thu hút người dân đến sinh hoạt khi được đặt so sánh với các 

thiết chế VH lớn ngay trong thành phố như: TTVH tỉnh Hải Dương có Hội 

trường lớn, nhỏ có sân tập cho các CLB hoạt động; Bảo Tàng tỉnh cũng có 

địa điểm đẹp, mới được đầu tư sửa chữa; Thư viện tỉnh mới được đầu tư 

xây mới và là một trong những Thư viện hiện đại nhất miền Bắc...chỉ riêng 

điều này đã khiến Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương khó gây ấn tượng 

để thu hút người dân đến  sinh hoạt. Chính vì vậy việc phối hợp quản lý và tổ 

chức các hoạt động của Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại cơ sở vật 

chất của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương: 

* Cơ sở vật chất: Tháng 5 năm 2014, Trung tâm VHTT được UBND 

thành phố Hải Dương ra quyết định chuyển trụ sở làm việc về số106 phố 
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Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương làm việc. Trụ sở này nằm trong khuôn viên 

làm việc cùng với UBND thành phố Hải Dương. 

Qua khảo sát thực tế, Trung tâm VHTT đang sử dụng 04 phòng làm 

việc, diện tích mỗi phòng khoảng 20m2. Phòng làm việc của Giám đốc 

Trung tâm với diện tích 20m2 vừa là nơi đón tiếp khách, giao dịch và cũng 

là nơi trực tiếp đặt máy thu âm các bài phát thanh tuyên truyền. Một phòng 

làm văn phòng của tổ hành chính, kế toán, thủ quỹ. Hai phòng còn lại là 

phòng làm việc của các Phó Giám đốc và các cán bộ nghiệp vụ.  

Thư viện của Trung tâm được đặt trên gác 2 của một hội trường nhỏ 

khoảng 100m2.Với vị trí ngay cổng ra vào của cả khu vực làm việc UBND 

thành phố Hải Dương, nên thư viện dễ thu hút số lượng bạn đọc bên ngoài 

và các cán bộ, viên chức muốn tìm hiểu, thu thập thông tin. Tuy nhiên hiện 

tại, Hội trường này đang được UBND thành phố Hải Dương lấy lại sử dụng. 

Mặt bằng để tổ chức các hoạt động tại chỗ như: Sân khấu biểu diễn 

văn nghệ quần chúng, hội trường đa năng và một số hoạt động của các 

CLB, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đều sử dụng chung cùng với 

Hội trường do Văn phòng UBND thành phố Hải Dương quản lý. Chính vì 

vậy, các phòng công năng như: phòng tập văn nghệ, tập múa, hát, sinh hoạt 

câu lạc bộ, không gian triển lãm… đều chưa được đầu tư. Hầu hết địa điểm 

để tổ chức hoạt động các CLB thuộc Trung tâm và các lớp tập huấn nghiệp 

vụ, năng khiếu chủ yếu đều mở tại cơ sở gần dân sinh sống như: NVH các 

phường, xã; công viên Bạch Đằng, Nhà thi đấu… nhìn chung, với cơ sở vật 

chất hạn chế của Trung tâm chưa thể đáp ứng hết nhu tổ chức tốt các hoạt 

động VH cho người dân địa phương trong thời kỳ phát triển hiện nay. 

* Trang thiết bị:  

Theo đồng chí Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm VHTT thành 

phố Hải Dương cho biết: 

 Trung tâm hiện có 07 máy tính có nối mạng phục vụ công tác 
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soạn thảo văn bản, làm công tác nghiệp vụ và cập nhật thông tin. 

Tuy nhiên, các máy đều đã cũ, các tính năng phần mềm mới đều 

không sử dụng được. Thiết bị kỹ thuật: bộ trang âm ánh sáng 

phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, CLB tại Trung tâm và 

đi tuyên truyền lưu động gồm: hai bộ loa Toa to, 03 míc cầm tay, 

03 míc cài, 01 míc thu thanh; bàn mister, bàn điều khiển ánh sáng 

được trang bị từ năm 2007 nhưng đều không đồng bộ, công suất 

thấp. Nhạc cụ có: 01 đàn nhị, 01 đàn tranh, 01 ghi ta, tất cả cũng 

đều quá cũ, chúng tôi hầu như không sử dụng được. 

Có thể thấy, trang thiết bị tại Trung tâm đã có chiều hướng đi xuống 

do quá năm sử dụng và số lượng không đủ đáp ứng nhu cầu. Trang thiết bị 

chuyên dụng của Trung tâm VHTT: như thiết bị nghe nhìn, âm thanh ánh 

sáng, nhạc cụ, phục vụ các hoạt động văn hóa tại Trung tâm hay hoạt động 

tuyên truyền lưu động đều thiếu. Mỗi khi cần tổ chức thực hiện các hoạt 

động VH Trung tâm thường đi thuê, nhưng kinh phí cấp cho những việc 

này rất thấp nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng các hoạt động của 

Trung tâm. 

2.2.2. Quản lý tài chính 

Hàng năm, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương xây dựng kế 

hoạch hoạt động trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền TP 

Hải Dương giao và các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm VHTT thành 

phố Hải Dương để lập dự toán ngân sách trình HĐND, các phòng ban liên 

quan thẩm định và Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương ký duyệt. 

Phòng tài chính phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức xét 

duyệt kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách, mức cấp phát kinh phí trình 

UBND thành phố Hải Dương duyệt sau đó cơ quan tài chính thông báo và 

cấp thẳng kinh phí vào tàỉ khoản của Trung tâm VHTT thành phố Hải 
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Dương. Cơ quan tài chính và các phòng ban liên quan có nhiệm vụ hướng 

dẫn, kiểm tra việc thực hiện đúng các chế độ tài chính hiện hành cảu 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. 

UBND thành phố Hải Dương cấp kinh phí hàng năm cho Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương căn cứ vào nhiệm vụ được giao và dự toán 

kinh phí chi tiêu hoạt động tối thiểu và chi phí thường xuyên hợp lí nhằm 

đảm bảo cho Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương hoạt động có hiệu 

quả, đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Căn cứ vào tính chất và đặc thù hoạt động của Trung tâm VHTT  

thành phố Hải Dương, hàng năm được UBND thành phố cấp kinh phí để 

chi các nội dung sau: 

Chi phí thường xuyên, bao gồm: Tiền lương và các chế độ phúc lợi 

đang áp dụng đối với công nhân viên chức nhà nước. Công tác phí, nghiệp 

vụ phí, chi phí nghiệp vụ, các khoản chi để thực hiện các nhiệm vụ được 

giao của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. Hướng dẫn nội dung và 

phương pháp hoạt động quần chúng nhân dân gồm: Bồi dưỡng cán bộ cơ 

sở, cán bộ phụ trách, cộng tác viên...Tổ chức các mô hình hoạt động; tổ 

chức các hoạt động VH, văn nghệ, các cuộc thi, hội diễn, triển lãm và các 

hoạt động tập trung trong năm. Mua sách, báo, trang bị cho thư viện, tài 

liệu hướng dẫn. Hoạt động của các CLB, các hoạt động phuc vụ công tác 

chính trị, xã hội ở địa phương. 

Ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên, Trung tâm VHTT thành 

phố Hải Dương có thể lập kế hoạch xin kinh phí bổ sung cho các hoạt 

động VH thực hiện nhiệm vụ đột xuất do UBND thành phố Hải Dương 

hoặc cấp trên giao; kinh phí bổ sung cho các hoạt động sửa chữa, mua 

sắm trang thiết bị nhằm bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo hiệu quả 

các hoạt động của Trung tâm. 
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2.3. Quản lý các hoạt động văn hóa tại chỗ của Trung tâm  

2.3.1. Triển khai và ban hành các văn bản quản lý 

Trung tâm VHTT là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc UBND thành phố 

Hải Dương, Trung tâm thường xuyên cập nhật những văn bản của Trung 

ương và địa phương để triển khai xây dựng các văn bản quản lý, nhằm thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chuyên môn 

nghiệp vụ trong cơ quan theo đúng định hướng, đường lối chủ trương và 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Hàng năm, Trung tâm đều tham mưu xây dựng và ban hành các văn 

bản tổ chức và quản lý các hoạt động VH văn nghệ, tuyên truyền các nhiệm 

vụ chính trị, xã hội của dất nước và địa phương. Trong năm 2017, Trung 

tâm VHTT thành phố đã tham mưu xây dựng và ban hành 04 Kế hoạch; 04 

Báo cáo; 02 Thông báo và 16 văn bản khác. Xây dựng Kế hoạch số 01/KH-

VHTT về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động, các hoạt 

động VH văn nghệ và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, triển khai tới các 

đồng chí cán bộ VH Thông tin 21 phường xã trên địa bàn thành phố; Kế 

hoạch số 06/Kh-VHTT về tổ chức các hoạt động VH văn nghệ hè năm 

2017; Kế hoạch số12/KH-BTC ngày 13/6/2017 về việc tổ chức tổ chức 

Liên hoan ca múa nhạc các làng, KDC văn hóa TP Hải Dương; Kế hoạch 

số 22/KH-VHTT ngày 31/7/2017 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

VH văn nghệ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập TP Hải Dương [48]. 

Ngoài những văn bản quản lý của các cấp lãnh đạo Trung ương, của 

tỉnh và thành phố Hải Dương về quản lý các hoạt động VH, Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương cũng đã chủ động, vận dụng thực tế trong việc 

xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, và ban hành các văn 

bản theo thẩm quyền như: Quy chế hoạt động của TTVH-TT, nội quy, quy 

định của cơ quan… để phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị. Nhiệm vụ 

của người có liên quan tới văn bản phải có trách nhiệm với công việc được 
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giao, thực hiện đúng theo qui trình không để xảy ra sai sót. Hàng năm, Trung 

tâm đều tiến hành rà soát, điều chỉnh văn bản theo thực tế hoạt động của đơn 

vị, có sự tham gia góp ý kiến của Phòng Văn hóa - Thông tin TP và các viên 

chức của Trung tâm nhằm bảo đảm tính dân chủ, hợp lý thống nhất trong nội 

bộ cơ quan.  

Tuy nhiên thực tế tại Trung tâm, đôi lúc vẫn còn diễn ra một thực 

trạng đó là sự thiếu cập nhật những văn bản quy định mới ở các bộ phận 

chức năng và cán bộ trong cơ quan, dẫn đến việc thực hiện chuyên môn 

nghiệp vụ đôi khi còn chưa phù hợp, làm mất đi sức sáng tạo mới mẻ, 

chuyên nghiệp và vận dụng một cách không có khoa học làm cách tiếp thu 

cũng có phần bị hạn chế. Nguyên nhân, do số lượng cán bộ viên chức của 

Trung tâm rất khiêm tốn, đa phần cán bộ trung tâm đều có trình độ chuyên 

môn chưa sát với các hoạt động VH, lại phải kiêm nhiệm nhiều hoạt động. 

Một số cán bộ là những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, họ rất 

tâm huyết, yêu nghề nhưng năng lực tư duy, lĩnh hội đôi khi còn hạn chế 

và có những đặc trưng riêng. Họ có thể sáng tạo ra những tác phẩm tranh 

cổ động  có sức chuyển tải thông điệp tốt, hay thể hiện hết mình trong các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhưng họ lại thiếu sự quan tâm đối với việc 

cập nhật những văn bản mang tính quy phạm dẫn đến việc đi xuống. Hoặc 

việc lơ là trong cập nhật các văn bản qui phạm cũng là nguyên nhân tái 

diễn vấn đề không phù hợp. 

2.3.2. Quản lý các hoạt động nghiệp vụ văn hóa 

2.3.2.1. Thông tin - Tuyên truyền cổ động 

Công tác tuyên truyền cổ động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống 

xã hội, là một món ăn tinh thần đối với mọi người. Nó quan trọng, vì đây là 

công tác đưa đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bằng 

nhiều kênh, nhiều phương thức, nhiều loại hình tới mọi người dân, cổ vũ 

người dân thực hiện chính sách đó; Nó quan trọng vì đây là một mặt trận 
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mà người làm việc này là người lính xung kích trên mặt trận văn hóa tư 

tưởng của Đảng. 

Ban giám đốc Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã chỉ đạo 

các cán bộ chuyên môn chú trọng công tác quản lý thực hiện công tác tuyên 

truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố theo phân cấp và kế hoạch 

được giao. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phải phù hợp với 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp 

luật trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, tuyên truyền. Khi thực hiện các 

phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan không để làm hạn chế tầm 

nhìn của người tham gia giao thông; làm ảnh hưởng sự trang nghiêm tại nơi 

làm việc của các cơ quan, công sở, mỹ quan đô thị. 

Trao đổi với tác giả luận văn, ông Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc Trung 

tâm VHTT chia sẻ: 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển công nghệ thông 

tin của đất nước, công tác tuyên truyền cổ động của Trung tâm đã 

không ngừng đổi mới, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong kế 

hoạch hoạt động hàng năm của chúng tôi. Trung tâm đã vận dụng 

sáng tạo ba hình thức tuyên truyền cổ động: tuyên truyền cổ động 

trực quan, tuyên truyền văn nghệ cổ động, tuyên truyền miệng, 

chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với 

mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và 

đời sống tinh thần của nhân dân trong TP.  

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương luôn bám sát các nhiệm vụ 

chính trị, KT-XH, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, TP trong năm để 

xây dựng kế hoạch và quản lý việc tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền như: tuyên truyền Mừng Đảng, Mừng Xuân và đón Tết cổ truyền; 

chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước (30-4); kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); Ngày sinh Chủ 



 61 

tịch Hồ Chí Minh (19/5); kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); tuyên truyền chào mừng 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI; Đại hội Đảng bộ thành phố Hải 

Dương lần thứ XXII; tuyên truyền kỷ niệm ngày khởi lập Thành Đông, giải 

phóng thành phố, thành lập thành phố Hải Dương… Các nội dung tuyên 

truyền, cổ động trực quan được BGĐ Trung tâm chỉ đạo thực hiện theo 

hướng dẫn của Cục Văn hóa cơ sở, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ, Sở VHTTDL cung cấp hoặc cho phép tại thời điểm thực hiện 

công tác tuyên truyền. 

Trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các nội 

dung tuyên truyền có tính chuyên môn, công tác quản lý vẫn được BGĐ 

Trung tâm thực hiện trong việc trao đổi, kiểm duyệt nội dung trước khi  

thực hiện việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền; hình thức có thẩm mỹ; 

chất liệu và cách thể hiện phải phù hợp với văn hoá dân tộc và mỹ quan đô 

thị. Các hoạt động phối hợp tuyên truyền như: tuyên truyền Đại hội thi đua 

yêu nước tỉnh Hải Dương; tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền ngày Môi trường Thế giới và 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt NamViệt Nam; Luật Biển Việt Nam; hưởng ứng Tuần lễ 

quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; Ngày toàn dân 

Phòng cháy chữa cháy (04/10); Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); Ngày di sản 

Văn hóa Việt Nam (23/11);  thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; thực 

hiện nếp sống văn minh đô thị; Giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh 

thực phẩm, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 

36 của Chính phủ về pháo; tuyên truyền Tết trồng cây mùa xuân; tuyên 

truyền về công tác giao quân hàng năm; tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, 
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bảo hiểm y tế; Tháng hành động vì trẻ em; Tuần lễ an toàn giao thông; 

tuyên truyền giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV CUP; Tháng hành động 

Quốc gia phòng chống HIV/A1DS; phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, 

chống ma túy; Trung tâm cũng thường xuyên sáng tác và sử dụng các mẫu 

tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở phát hành để in bạt thay đổi nội dung 

các dàn tranh treo tại Quảng trường và các lối vào đầu thành phố Hải 

Dương; thay các mặt biển panô hộp tuyên truyền trên giải phân cách các 

đường: Nguyễn Lương Bằng, Thanh Niên, Ngô Quyền, Hồng Quang, Đại 

lộ 30/10, Tôn Đức Thắng, Bùi Thị Xuân, khu công nghiệp Thạch Khôi…in 

panô thực hiện tuyên truyền tại phía trước Thành ủy và UBND thành phố, các 

tuyến đường Hồng Quang, đường Thanh niên trong thành phố. 

Song song với công tác tuyên truyền cổ động trực quan, hàng năm, 

Trung tâm vẫn thuê xe ôtô lưu động, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu 

động, phát thanh trên các tuyến đường của thành phố trong các dịp tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị đặc biệt của tỉnh, thành phố như: trong dịp 

tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền bầu cư Quốc hội và 

HĐND các cấp, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Hải Dương. 

Mặc dù Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm hoạt động không 

có biên chế định biên riêng, nhưng trong các kỳ Hội diễn, Liên hoan tuyên 

truyền lưu động của tỉnh, Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm VHTT 

thành phố Hải Dương luôn đạt kết quả cao: tại Liên hoan Thông tin - Cổ 

động tỉnh Hải Dương năm 2009 vào ngày 18/5- 19/5/2009 tại Nhà văn hoá 

Trung tâm tỉnh, kết quả đạt giải xuất sắc toàn đoàn; Liên hoan tuyên truyền 

cổ động tỉnh Hải Dương năm 2015, Đội tuyên truyền lưu động của Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương đạt giải nhất toàn đoàn, trong đó có giải 

nhất nội dung trang trí xe tuyên truyền lưu động, đồng chí Vũ Ngọc Chiến, 

Giám đốc của Trung tâm hiện nay đạt giải tuyên truyền viên xuất sắc nhất. 

Những kết quả trên được xác nhận là do tác giả luận văn trực tiếp làm Ban 
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Giám khảo các kỳ Liên hoan Tuyên truyền cổ động của tỉnh Hải Dương từ 

năm 2009 đến nay. 

Nhìn chung trong những năm qua, việc quản lý các hoạt động tuyên 

truyền cổ động của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã góp phần 

định hướng các hoạt động tuyên truyền theo đúng với chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Các hoạt 

động này không những đã chuyển tải các chủ trương đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước tới nhân dân mà còn góp phần tô đẹp thêm cảnh 

quan đô thị cho thành phố Hải Dương. 

2.3.2.2. Hoạt động Văn nghệ quần chúng 

Văn nghệ quần chúng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi 

con người. Hoạt động văn nghệ quần chúng là dạng hoạt động hấp dẫn, 

phong phú, đa dạng, phát huy sáng tạo VH trong nhân dân, thu hút đông 

đảo quần chúng ở mọi lứa tuổi tham gia. Hoạt động văn nghệ quần chúng 

chính là nhân tố quan trọng làm nên sức sống của thiết chế TTVH cấp thị 

xã, thành phố.  

Công tác quản lý các hoạt động văn nghệ quần chúng được Trung 

tâm tiến hành theo các phương thức: tổ chức các hoạt động văn nghệ quần 

chúng đến với công chúng; tổ chức cho công chúng tham gia vào các hoạt 

động văn nghệ khác nhau, bao gồm cả việc sáng tạo ra các sản phẩm VH, 

nghệ thuật, biểu diễn, lưu giữ và truyền bá những giá trị đó kể cả VH - văn 

nghệ dân gian truyền thống trên địa bàn thành phố. Cán bộ, lãnh đạo của 

Trung tâm trực tiếp tổ chức, điều hành, kiểm tra nội dung và đánh giá chất 

lượng các hoạt động văn nghệ quần chúng, góp phần nâng cao đời sống 

VH, góp phần giáo dục, định hướng về thẩm mỹ, lối sống của người xem, 

nhất là giới trẻ. 

Thông qua các loại hình văn nghệ quần chúng như ca, nhạc, kịch, 

múa, thơ, hoạ... được biểu diễn trên sân khấu hoặc ngoài trời, đã phản ánh 
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kịp thời và sinh động cuộc sống đa dạng của nhân dân địa phương, thể hiện 

tài năng nghệ thuật của quần chúng. Đáp ứng những đòi hỏi về thưởng thức 

nghệ thuật của quần chúng, qua đó bồi dưỡng năng lực nhận thức, xây 

dựng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, tiến bộ và là phương thức giữ gìn bản 

sắc văn hoá dân tộc có hiệu quả tốt. Đáp ứng nhu cầu sáng tác và biểu diễn 

của quần chúng, qua đó phát, hiện và bổi dưỡng các tài năng trẻ. Quản lý, 

tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ quần chúng, Trung tâm đã xây dựng lên 

một vườn ươm nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi của Hải Dương đã 

trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở. 

Hải Dương là một trong những cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật 

truyền thống nổi tiếng như chèo, tuồng, rối nước, ca trù, xiếc,… ở vùng 

đồng bằng Bắc Bộ, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nghệ nhân tên tuổi, 

những văn nghệ sĩ tài năng. Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hải 

Dương, Sở VHTTDL, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã xây 

dựng, quản lý và duy trì phong trào văn nghệ quần chúng, phát triển các 

loại hình CLB văn nghệ quần chúng, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, 

thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động sáng 

tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VH, văn nghệ của quần chúng nhân dân, 

thúc đẩy việc khai thác và kế thừa phát triển vốn VH truyền thống của quê 

hương Hải Dương, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thúc đẩy lao động, 

sản xuất phát triển kinh tế, xã hội. 

Hàng năm, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương thường xuyên 

phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật và tổ chức biểu diễn tỉnh Hải Dương, 

TTVH tỉnh, Đoàn thanh niên và các ban ngành, đoàn thể của tỉnh, TP để tổ 

chức các hoạt động VH, văn nghệ tại Trung tâm và một số địa điểm ngoài 

trời như: khu công viên Bạch Đằng, các Quảng trường trong thành phố 

chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị diễn ra sôi 

nổi, rộng khắp trên toàn thành phố đảm bảo vui tươi, an toàn. Trong năm 



 65 

2015, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã phối hợp với, TTVH tỉnh 

và các cụm văn nghệ tại phường, xã tổ chức 98 chương trình liên hoan, 

giao lưu văn nghệ giữa các tổ chức, các xã, phường trong thành phố chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn các 

phường, xã tổ chức biểu diễn giao lưu văn nghệ, hoạt động VH truyền 

thống ở những điểm khác nhau trước và trong ngày diễn ra Đại hội Đảng 

bộ thành phố và tỉnh. Đội tuyên truyền lưu động của trung tâm với nòng cốt 

là các hạt nhân Đội văn nghệ quần chúng của Trung tâm tham gia Liên 

hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Hải Dương chào mừng thành công Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đạt thành tích xuất sắc [46]. 

Qua những chương trình VH văn nghệ TTVH -TT thành phố Hải 

Dương đã thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề trong kế hoạch 

hoạt động của Trung tâm: tuyên truyền phục vụ cho Đảng, về công cuộc 

xây dựng CNXH, phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng 

để nhân dân nắm rõ và thực hiện đúng quy định, tuyên truyền nhiệm vụ 

KT-XH của tỉnh, TP. Nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân: 

thông qua các hoạt động văn nghệ quần chúng nhằm xây dựng và phát triển 

phong trào văn nghệ quần chúng; các tổ, đội văn nghệ; bồi dưỡng các hạt 

nhân văn nghệ làm nòng cốt cho phong trào; tổ chức biểu diễn văn nghệ, 

các cuộc liên hoan, giao lưu hội diễn văn nghệ quần chúng hàng năm; phối 

hợp với các đoàn chuyên nghiệp biểu diễn tại thành phố; khai thác, bảo tồn 

các làn điệu chèo, ca trù... truyền thống ở địa phương. 

Mặc dù vẫn còn những hạn chế về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức, 

song việc quản lý các hoạt động giao lưu, biểu diễn VH - văn nghệ quần 

chúng của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã đạt kết quả nhất 

định. Các hoạt động văn gnhệ quần chúng đã thu hút được đông đảo quần 

chúng nhân dân đến xem và cổ vũ, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi 

trong nhân dân trên địa bàn thành phố. Đây là một điều đáng ghi nhận, 
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Trung tâm cần phát huy để tiếp tục gây dựng phong trào VH, văn nghệ 

quần chúng được tốt hơn trong những năm tới. 

2.3.2.3. Hoạt động Thư viện 

Sách báo luôn là nguồn tri thức, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao 

hiểu biết về thế giới xung quanh cho con người. Chính vì vậy, thư viện, 

phòng đọc chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động khai trí của các thiết 

chế VH. Theo Điều 1 Pháp lệnh Thư viện Việt Nam: “Thư viện có chức 

năng, nhiệm vụ giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; thu thập, tàng trữ, tổ 

chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền 

bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công 

tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào 

tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, 

văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Hệ thống thư viện các phường, xã, trường học, khu dân cư trong 

thành phố Hải Dương hiện nay đã được cải thiện và phát huy hoạt động 

hiệu quả, 100% NVH thôn, khu dân cư có tủ sách theo quy định. 

Theo số liệu thống kê của Phòng Văn hóa- Thông tin thành phố Hải 

Dương và Thư Viện tỉnh Hải Dương, năm 2017 toàn thành phố có 191 thư 

viện, tủ sách khu dân cư, trong đó có 5 thư viện xã, phường. Phong trào xã 

hội hoá trong xây dựng thư viện phường, xã và tủ sách thôn, khu dân cư đã 

được phát huy tối đa. Từ năm 2015 đến nay, có rất nhiều nhà doanh nghiệp 

ủng hộ và tài trợ xây dựng tủ sách cho thôn, KDC; Hỗ trợ sách cho NVH 

thôn, KDC trong chương trình Xây dựng nông thôn mới [32]. 

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương 

luôn quan tâm để tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của Thư 

viện thành phố. Cán bộ quản lý hoạt động thư viện của Trung tâm luôn nắm 

rõ: đây là một trong những hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí 

của nhân dân trong thành phố, mà còn góp phần tuyên truyền đường lối 
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chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ giác ngộ 

xã hội chủ nghĩa, trình độ VH khoa học kỹ thuật cho cán bộ và nhân dân... 

Hàng năm, bên cạnh việc đón nhận 1000 cuốn sách luân chuyển tài trợ của 

Thư viện tỉnh, Trung tâm luôn duy trì, đầu tư mua sắm sách, báo bổ sung 

cho thư viện và thường xuyên làm nghiệp vụ sách, có thư mục và thông báo 

trên hệ thống Đài phát thanh của TP khi có sách mới. Qua khảo sát cán bộ 

phụ trách thư viện và lãnh đạo của Trung tâm, Thư viện của Trung tâm 

hiện có 9058 cuốn sánh, báo; 804 số thẻ. Công tác phục vụ bạn đọc tại 

phòng đọc và các độc giả mượn sách nghiên cứu được duy trì, đáp ứng trên 

5000 lượt. 

Trung tâm tổ chức các buổi nói chuyện sách, trưng bày sách, báo, tạp 

chí,… trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của TP. Năm 2014, Trung tâm 

tổ chức trưng bày sách, báo, tạp chí tại Thư viện thành phố chào mừng kỷ 

niệm 210 năm khởi lập Thành Đông, 60 năm ngày giải phóng thành phố 

Hải Dương; Hoạt động này cũng được duy trì tổ chức chào mừng kỷ niệm 

213 năm khởi lập Thành Đông, 63 năm Ngày giải phóng thành phố Hải 

Dương  và 20 năm thành lập thành phố Hải Dương [45]. 

Hàng năm, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đều xây dựng kế 

hoạch, quản lý điều hành việc tổ chức Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách 

trên địa bàn các phường, xã, TP trong dịp hè và được các em nhiệt tình 

tham gia. Đội tuyển thi của các phường, xã đều có sự chuẩn bị bài bản, đầu 

tư công phu từ nội dung đến hình thức thể hiện. Các câu chuyện dự thi 

mang nhiều màu sắc khác nhau, ấn tượng và ngập tràn cảm xúc đã làm cho 

chất lượng cuộc liên hoan ngày càng được nâng cao. Các Đội giành giải 

nhất của TP được chọn tham gia Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách của 

tỉnh Hải Dương cũng luôn đạt thành tích xuất sắc. 

Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện 

cho các thư viện phường, xã trong việc luân chuyển sách báo hàng năm 
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được duy trì thường xuyên; Hỗ trợ sách cho NVH thôn, KDC trong chương 

trình Xây dựng nông thôn mới. Qua khảo sát sổ sách lưu trữ số liệu về công 

tác thư viện của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương, hàng năm, thư 

viện thành phố đã bố trí luân chuyển khoảng trên dưới 10.000 cuốn sách, 

báo các loại xuống cho phường, xã. Cán bộ của Trung tâm rất nhiệt tình 

trong việc xuống cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ thư viện. Năm 2017, Trung 

tâm VHTT phối hợp với Thư viện tỉnh giúp đỡ nghiệp vụ cho 2 tủ sách khu 

dân cư (Khu dân cứ số 11 phường Lê Thanh Nghị và Khu dân cư số 12 

phường Tân Bình). Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở năm 

2017 cho 25 học viên tham gia [48]. 

Có thể nói, công tác quản lý hoạt động Thư viện của Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương sau nhiều năm hoạt động đã có những kết quả 

đáng khích lệ. Những hoạt động đó đã tác động tốt đến văn hóa đọc sách 

hiện nay, đáp ứng phần nào nhu cầu giải trí của nhân dân trong TP.  

Tuy nhiên, do thư viện của Trung tâm hiện nay nằm ngay cạnh Thư 

viện tỉnh với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nhân sự cho hoạt động 

thư viện cũng chỉ do 01 cán bộ kiêm nhiệm, nên thư viện của Trung tâm 

chưa thu hút được bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Hiện tại cơ sở vật chất phòng 

đọc thư viện của Trung tâm chưa được bố trí cố định nên hoạt động này 

không được phát huy. Đây cũng là điểm để những người làm công tác quản 

lý cần tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để hoạt động Thư viện của 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương tiếp tục phát triển. 

2.3.2.4. Hoạt động Câu lạc bộ 

CLB là một tổ chức xã hội tập hợp theo nguyên tắc của những người 

cùng sở thích, thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và các hoạt động 

vui chơi, giải trí, thể thao. Hoạt động CLB là một trong những chức năng 

quan trọng của thiết chế NVH, TTVH, đặc biệt là thiết chế cấp tỉnh, thành 

phố như Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. Các CLB, lớp năng khiếu 
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tại Trung tâm VHTT được thành lập với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, 

lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; trở thành nơi 

rèn luyện, học tập kỹ năng, định hướng phát triển VH tinh thần cho mọi lứa 

tuổi đặc biệt là thanh thiếu niên. Đồng thời đây cũng là nơi bảo tồn, phát 

huy các giá trị VH truyền thống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 

(khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền VH Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc thông qua các loại hình hoạt động CLB. 

Theo ông Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm VHTT thành phố 

Hải Dương, hiện nay Trung tâm có 09 CLB hoạt động. Tuy chất lượng nội 

dung, thời gian sinh hoạt của mỗi CLB có khác nhau, nhưng nhìn chung 

các CLB đã tập hợp công chúng theo sở thích đến sinh hoạt. Các CLB 

thuộc Trung tâm đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ, sinh hoạt đều kỳ, bổ ích, 

thiết thực, thu hút đông đảo công chúng tham gia: 

- CLB đàn và hát dân ca thành phố: thành lập ngày 19/10/2010, với 

32 thành viên. Trung tâm đã chỉ đạo, định hướng hoạt động cho CLB trong 

việc gìn giữ và phát huy những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc, thông 

qua các điệu chèo cổ, các làn điệu dân ca, hát văn, hát ca trù v.v... CLB đã 

tham gia biểu diễn phục vụ các sự kiện của thành phố, đặc biệt là đã thu hút 

được các thành viên là các cháu thiếu niên, nhi đồng có năng khiếu về dân 

ca và đam mê nhạc cụ dân tộc tham gia CLB. 

- CLB ca nhạc xung kích: Tiền thân là đội văn nghệ xung kích thị xã 

Hải Dương (1958) được tái thành lập ngày 10/01/2011 với ban đầu là 21 

thành viên, đến nay CLB đã phát triển mạnh với trên 30 hội viên ở mọi lứa 

tuổi. CLB ca múa nhạc xung kích là nơi tiếp lửa cho dòng nhạc cách mạng, 

cho những bài ca đi cùng năm tháng đến đông đảo nhân dân. CLB cũng đã 

phục vụ rất nhiều các chương trình, các tiết mục chào mừng các Hội nghị, 

Đại hội của các đoàn thể Cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong và 

tham gia các Chương trình về nguồn, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ. 



 70 

- CLB khiêu vũ Ánh Dương: Được thành lập ngày 10/10/2012 với 43 

hội viên, CLB khiêu vũ Ánh Dương thực sự là một điểm đến sinh hoạt của 

các hội viên lớn tuổi, mong muốn có 1 sức khỏe, có 1 tinh thần thoải mái, 

tươi trẻ. Hàng năm, thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Trung tâm, CLB đều 

tổ chức giao lưu với các CLB thuộc các tỉnh khu vực Đồng Bằng sông 

Hồng để chào mừng ngày sinh nhật, chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng 

thành phố Hải Dương (30/10). Ngoài ra CLB cũng đã kết nghĩa và tham gia 

rất nhiều các chương trình giao lưu với các CLB trong và ngoài tỉnh. Ở mỗi 

nơi CLB biểu diễn đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. 

- CLB khiêu vũ Bạch Đằng: Với địa điểm sinh hoạt lý tưởng tại 

vườn hoa khu vực Công viên Bạch Đằng, và đó cũng là lý do cái tên Bạch 

Đằng được CLB chọn. Chính thức đi vào hoạt động ngày 17/11/2008, CLB 

khiêu vũ Bạch Đằng đã tạo ra một sân chơi và luyện tập cho các hội viên 

(chủ yếu là lớn tuổi) có niềm đam mê khiêu vũ, đồng thời cũng đã duy trì 

hoạt động đều đặn vào các buổi sáng sớm và các buổi tối tất cả các ngày 

trong tuần. 

- CLB mỹ thuật: thành lập ngày 21/4/2013 CLB Mỹ thuật thành phố 

đã hội tụ được những họa sỹ có tên tuổi tại địa phương. Hàng năm, thành 

viên CLB đều tham gia trong hội đồng nghệ thuật các Hội thi vẽ tranh do 

thành phố tổ chức. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và 

BGĐ Trung tâm, CLB mỹ thuật đã tổ chức được 01 cuộc trưng bày tranh 

và 1 cuộc triển lãm với quy mô nhỏ tại TP được dư luận và quần chúng 

đánh giá cao. Các họa sỹ trong CLB vẫn không ngừng sáng tác và cho ra 

đời nhiều tác phẩm hội họa ấn tượng. 

- CLB thơ: ngày 25/6/2010 Trung tâm VHTT ra Quyết định thành 

lập CLB thơ thành phố. Hàng năm, Trung tâm đã hướng dẫn, hỗ trợ một 

phần kinh phí cho CLB tổ chức các buổi sinh hoạt và ra tập san thơ như: 

tập san thơ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng 
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bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXI. Từ khi được thành lập, hàng năm số 

lượng hội viên ngày càng tăng, chủ yếu là các bác hưu trí, lớn tuổi. Nhiều 

bài thơ hay, nhiều tập thơ ấn tượng được ra đời, có những bài thơ đã được 

các nhạc sỹ nổi tiếng phổ nhạc trong cuộc vận động sáng tác các ca khúc về 

thành phố Hải Dương. Bên cạnh đó là các chương trình đêm thơ, giao lưu 

thơ với các CLB trong và ngoài tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.  

- CLB Rồng lân: thành lập ngày 01/4/2010 CLB Rồng lân thành phố 

với 37 hội viên đã thực sự mang lại không khí sổi nổi trong những ngày lễ, 

ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Trung tâm đã chỉ đạo CLB duy 

trì hoạt động hàng năm múa rồng lân phục vụ lễ đón giao thừa, Tết nguyên 

đán của dân tộc. Thực hiện kế hoạch hoạt động của Trung tâm trong dịp 

chào mừng ngày khởi lập Thành Đông, ngày giải phóng thành phố hải 

Dương (30/10), CLB tổ chức biểu diễn trên các tuyến đường của thành phố, 

được nhân dân đón nhận và cổ vũ nhiệt tình. 

- CLB chim cảnh: Nắm bắt được thú vui tao nhã của một số bộ phận 

nhân dân. Ngày 22/10/2012 Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương thành 

lập CLB chim cảnh để tập hợp, thu hút các thành viên có niềm đam mê với 

chim cảnh. Hàng năm CLB chim cảnh đều tổ chức các Hội thi, các giải thi 

đấu với các CLB trong và ngoài tỉnh, được dư luận đánh giá cao như Hội 

thi “Tiếng hót chào mào và Cu gáy hay nhất”.  

- CLB ca múa nhạc, khiêu vũ thể thaoTrang Bùi được thành lập ngày 

15/01/2016: đối tượng mà CLB khiêu vũ Trang Bùi hướng tới là tập hợp, 

thu hút và đào tạo các vũ công nhí có niềm đam mê khiêu vũ. CLB đã tham 

gia gia nhiều giải khiêu vũ mở rộng tầm vóc quốc gia và đạt được nhiều 

huy chương ở nhiều sự kiện thi đấu. 

Thành viên các CLB là lực lượng nòng cốt, những hạt nhân tích cực 

cho các hoạt động VH văn nghệ, các buổi giao lưu, ca nhạc tại Quảng 

trường trung tâm TP, các cuộc tuyên truyền của Trung tâm phục vụ các 
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nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Ngoài việc 

quản lý, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ 

của Trung tâm VHTT, chủ yếu các CLB tự lo kinh phí và lên kế hoạch tổ 

chức các hoạt động. Hằng năm các CLB đã chủ động liên hệ với các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động thêm phong phú và 

tạo nguồn thu cho CLB.  

Theo ông Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT thì:  

Hoạt động các CLB thuộc Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn. Vì 

cơ sở vật chất của chúng tôi rất hạn chế, hội trường Trung tâm 

không có, phòng sinh hoạt nhỏ, thiếu, vì vậy các CLB không đủ 

phòng để sinh hoạt, hoặc tổ chức một hoạt động mang tính quy 

mô vừa. Bên cạnh đó, kinh phí nghiệp vụ đầu tư cho hoạt động 

CLB quá ít, chưa thể tổ chức các hoạt động lớn. Công tác quản lý, 

hướng dẫn nghiệp vụ cho các CLB cũng còn hạn chế vì thiếu cán 

bộ chuyên môn. 

Trung tâm chưa tổ chức được các lớp tập huấn quy mô hướng dẫn về 

mảng hoạt động CLB, về chuyên môn, các tài liệu hướng dẫn hoạt động 

CLB của Trung tâm còn ít và quá cũ, điều này đã ảnh hưởng đến chất 

lượng hoạt động của CLB. Điều quan trọng nhất để một CLB hoạt động 

hiệu quả thì yếu tố con người vẫn là cốt lõi nhất. Trong đó Ban chủ nhiệm 

CLB là yếu tố then chốt, để hoạt động CLB ngày càng phát triển, thu hút sự 

quan tâm của hội viên thì sự năng động, sáng tạo và phải biết xây dựng kế 

hoạch hoạt động phù hợp, tránh sự nhàm chán cho hội viên của Ban chủ 

nhiệm là điều quan trọng nhất. 

Để hoạt động của các CLB hiệu quả, phát huy khả năng sáng tạo, 

tiềm năng của tập thể  thì công tác xã hội hóa là điều mà Trung tâm VHTT 

thành phố Hải Dương luôn chú trọng. Trung tâm chỉ điều hành mang tính 
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định hướng, phần còn lại phải giao cho CLB được quyền tổ chức, xây 

dựng, định đoạt các sản phẩm VH do CLB tạo ra. Điều đó đã mang lại hiệu 

quả cao, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ và thưởng thức VH của các hội 

viên và của quần chúng nhân dân thông qua các chương trình, hoạt động do 

CLB tổ chức. 

Hoạt động CLB tại Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương trong 

những năm qua cũng đã góp phần vào việc đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo được nhiều hoạt động tích cực, 

định hướng nhu cầu hưởng thụ VH cho các lứa tuổi thanh, thiếu niên trên 

địa bàn. Thông qua hoạt động này, những giá trị VH truyền thống của dân 

tộc, VH gia đình, tình đoàn kết trong cuộc sống... ngày càng được phát huy, 

nhân rộng trong cộng đồng, phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT trên địa 

bàn thành phố ngày càng khởi sắc, điều này đã góp phần không nhỏ vào sự 

phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như là không ngừng nâng cao 

mức hưởng thụ VH tinh thần cho nhân dân. 

2.4. Quản lý các hoạt động văn hóa ngoài Trung tâm 

2.4.1. Công tác tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ 

Trung tâm VHTTlà đơn vị sự nghiệp, có chức năng tổ chức, hướng 

dẫn các hoạt động VH, thông tin và các dịch vụ về VH, thông tin cho cơ 

sở. Tuy nhiên, những năm đầu mới thành lập, Trung tâm mới chỉ dừng ở 

việc tổ chức các hoạt động VH, thông tin. Những năm gần đây, phát huy 

vai trò và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương đã bước đầu tổ chức các hoạt động hướng 

dẫn nghiệp vụ. Theo kế hoạch công tác và kinh phí được phân bổ từng  

năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, hướng dẫn 

nghiệp vụ về thông tin, tuyên truyền, VH, văn nghệ quần chúng cho các 

NVH thôn, khu dân cư trong thành phố. Cử cán bộ nghiệp vụ tuyên truyền 
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cổ động, nghiệp vụ VH, văn nghệ của Trung tâm thường xuyên bám sát cơ 

sở để hướng dẫn và nắm bắt tình hình thực hiện của các phường, xã trong 

công tác tuyên truyền cổ động phục vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 

lớn trong năm; Đặc biệt đợt tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tuyên truyền bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 

- 2021. Tổ chức hướng dẫn sinh hoạt và giao lưu VH, văn nghệ các CLB  

NVH trong các đợt tuyên truyền; phát động các CLB thơ sáng tác thơ, ca 

dao tuyên truyền bầu cử. 

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa các phường, xã, và hạt nhân phong trào VH, 

văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động ở cơ sở, giúp cho các hạt nhân 

nâng cao chất lượng biểu diễn tại cơ sở, đủ điều kiện phục vụ các nhiệm vụ 

chính trị. Trong năm 2016, Trung tâm đã phối hợp với Trường trung cấp 

Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Dương tổ chức lớp bồi dưỡng hát chèo, 

hát dân ca, thu hút trên 50 hạt nhân văn nghệ tại cơ sở tham gia học trong 

thời gian 30 ngày [47].  

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hải Dương thực hiện 

các nhiệm vụ: Hướng dẫn các địa phương có các di tích đền, chùa đươc xếp 

hạng tổ chức theo đúng nghi lễ trang nghiêm, tiết kiệm theo đúng quy định 

của nhà nước; theo dõi, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức các hoạt động 

nghiệp vụ VH và công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình, làng, xã, cơ quan, đơn vị văn hóa 

trên địa bàn TP; hướng dẫn các phường, xã tổ chức các hoạt động lễ hội và 

đón bằng làng, KDC văn hóa trang trọng, tiết kiệm; hướng dẫn các phường, 

xã tổ chức biểu diễn giao lưu văn nghệ, hoạt động VH truyền thống ở 

những điểm khác nhau trước và trong ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ TP và 

Đảng bộ tỉnh Hải Dương. 
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Để nâng cao chất lượng hoạt động và hỗ trợ về nghiệp vụ thư viện 

cho cơ sở phục vụ bạn đọc, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã 

phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện và 

giúp đỡ nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thư viện, tủ sách KDC cho một số 

phường, xã trong TP.  

Bên cạnh công tác hướng dẫn cơ sở, Trung tâm thường xuyên cử cán 

bộ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn do Sở 

VHTTDL, Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hải Dương tổ chức, nhằm  nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, hướng dẫn cơ sở và 

tổ chức tốt các hoạt động văn hóa: tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý 

Nhà nước về nghiệp vụ văn hóa (năm 2015, 2016); hướng dẫn kiểm tra 

đánh giá hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của hệ thống thiết chế văn hóa - 

thể thao; nghiệp vụ thể thao quần chúng; nghiệp vụ thư viện; tham gia các 

lớp tập huấn do Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hải Dương tham mưu cho 

UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức 5 lớp tập huấn kiến thức pháp 

luật lĩnh vực VHTTDL; hướng dẫn các quy định của pháp luật, chủ trương, 

chính sách, quy định thống nhất chung của tỉnh và của thành phố trong lĩnh 

vực VHTTDL, lĩnh vực thông tin, truyền thông. 

Có thẻ nhận thấy, công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở 

của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã có hiệu quả bước đầu. Tuy 

nhiên, qua báo cáo thực tế của Trung tâm, công tác này chưa được thực 

hiện theo kế hoạch thường xuyên, do nhiều nguyên nhân khách quan và 

chủ quan. Để phát huy hiệu quả công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 

cho cơ sở, cần có sự quan tâm đầu tư về kinh phí của chính quyền để có 

thể tổ chức các lớp tập huấn, sự hỗ trợ về nghiệp vụ của các đơn vị 

chuyên môn và nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ quản lý của các cán bộ 

Trung tâm. 
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2.4.2. Phối hợp tổ chức và quản lý các hội thi, hội diễn, thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương 

2.4.2.1. Quản lý tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan  

Ban Giám đốc Trung tâm luôn chủ động tham mưu đề xuất với 

UBND thành phố Hải Dương xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Văn 

hóa - Thông tin TP Hải Dương và một số cơ quan, ban, ngành đoàn thể 

trong thành phố để tổ chức và quản lý các hội thi, hội diễn, liên hoan VH, 

văn nghệ cấp TP và tham gia các hội thi cấp tỉnh. 

Hàng năm vào dịp hè, Trung tâm thường xây dựng kế hoạch, quy chế 

tổ chức “Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách thành phố Hải Dương”, đối 

tượng tham gia dành cho hai lứa tuổi: thiếu niên, nhi đồng, mỗi đơn vị xã, 

phường tham gia liên hoan ở 01 lứa tuổi. Để quản lý tốt việc tổ chức hội 

thi, Trung tâm đã thành lập Ban tổ chức và phân công cán bộ phụ trách 

theo sát các phường, xã chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng định hướng 

nội dung, hình thức kế hoạch của Trung tâm. Trung tâm phối hợp với 

Thành đoàn, Ban chỉ đạo hoạt động hè tổ chức chương trình: “Liên hoan 

văn nghệ thiếu nhi tiếng hát Thành Đông”, “Liên hoan văn nghệ thiếu nhi 

thành phố Hải Dương với các làn điệu dân ca”…; tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn các bài múa, hát tập thể cho các anh chị phục trách của các phường, xã, 

khu dân cư trong TP; tổ chức các Hội thi vẽ tranh và triển lãm tranh thiếu 

nhi ngoài trời vào dịp hè và dịp 30/10 ( kỷ niệm Ngày giải phóng thành phố 

Hải Dương). Đặc biệt, hội thi không chỉ là một sân chơi bổ ích, thu hút 

đông đảo các tầng lớp học sinh tham gia, giải thưởng tại các Hội thi vẽ 

tranh thiếu nhi của Trung tâm là động lực phấn đấu, khích lệ học sinh các 

trường Trung học cơ sở gần Trung tâm học tốt hơn bộ môn họa trong 

trường. Qua nhiều năm tổ chức,Trung tâm đã rút ra được những kinh 

nghiệm trong công tác quản lý tổ chức hội thi, từ khâu xây dựng kế hoạch, 
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nghiên cứu ban hành thể lệ cuộc thi và mời các nhà quản lý chuyên môn 

nghiệp vụ văn hóa, các họa sĩ có tên tuổi của tỉnh tham gia Ban giám khảo. 

Bên cạnh việc tổ chức tốt các hội thi, liên hoan dành cho thiếu niên 

nhi đồng, hàng năm, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương luôn TP, xây 

dựng kế hoạch, quy chế tổ chức các hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ 

cấp thành phố và chọn các đội đạt giải nhất tham gia hội diễn cấp tỉnh như: 

“Liên hoan ca múa nhạc làng, khu dân cư văn hóa; “Hội diễn sân khấu 

không chuyên thành phố Hải Dương”; tham gia “Hội thi Tuyên truyền cổ 

động tỉnh Hải Dương”. Hầu hết các đội văn nghệ của Trung tâm tham gia 

cấp tỉnh đều đạt giải cao. Phản ánh kịp thời và sinh động cuộc sống đa 

dạng của nhân dân địa phương với các loại hình văn nghệ. Đáp ứng những 

đòi hỏi về thưởng thức nghệ thuật của quần chúng, qua đó bồi dưỡng năng 

lực nhận thức, xây dựng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, tiến bộ và là phương 

thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc có hiệu quả tốt.  

Bà Đinh Thị Tuyết, Trưởng khu 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải 

Dương cho biết:  

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã tổ chức tốt các hoạt 

động văn nghệ quần chúng, tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho 

những người đã nghỉ hưu như chúng tôi. Năm 2018, Trung tâm 

đã tham mưu tổ chức tốt Hội diễn sân khấu không chuyên trong 

toàn thành phố, Đội văn nghệ của phường tôi giành giải nhất. 

Đồng chí Giám đốc Trung tâm tham gia trong Ban giám khảo hội 

diễn, đồng chí đã giúp đỡ chúng tôi trong việc biên tập nội dung, 

dàn dựng tiểu phẩm để chúng tôi đạt thành tích cao tại hội diễn 

cấp tỉnh. 

Thông qua các tiết mục tại hội thi, hội diễn phản ánh kịp thời và sinh 

động cuộc sống đa dạng của nhân dân địa phương với các loại hình văn 

nghệ; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; đáp ứng 
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nhu cầu sáng tác và biểu diễn của quần chúng, qua đó phát hiện và bổi 

dưỡng các tài năng trẻ, biểu dương những hạt nhân xuất sắc, thúc đẩy 

phong trào văn nghệ tại cơ sở phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và 

chung tay xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 

sắc văn hóa dân tộc.  

Công tác quản lý, tổ chức các hội thi, hội diễn của Trung tâm được 

thực hiện hàng năm, đã giúp các phường, xã, khu dân cư được gặp gỡ, chia 

sẻ, trao đổi nghiệp vụ, giới thiệu nhiều mô hình tiên tiến có hiệu quả đang 

diễn ra tại cơ sở. Có thể thấy, thông qua các thông điệp tại các hội thi, hội 

diễn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần làm trong sạch môi 

trường, giữ vững an ninh trật tự, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xoá đói giảm 

nghèo, hiến đất xây dựng công trình phúc lợi... góp phần quan trọng trong 

việc xây dựng TP Hải Dương giàu đẹp, văn minh. Sau các hội thi, hội diễn, 

liên hoan, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin TP tổ 

chức tổng kết, đánh giá về công tác tổ chức, chuyên môn, nhằm khẳng định 

những mặt đã làm được, chưa làm được và rút ra những kinh nghiệm trong 

việc phối hợp tổ chức và quản lý hội thi, hội diễn. Cán bộ của Trung tâm 

cần tăng cường quản lý các hoạt động VH, và đưa ra các giải pháp phù hợp 

tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng tại các thiết 

chế VH. 

2.4.2.2. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương 

Do cơ sở vật chất của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương chưa đáp 

ứng để tổ chức các hoạt động VH lớn tại chỗ, nên Trung tâm luôn xác định 

phải chủ động tham mưu làm tốt công tác phối hợp để thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Trung tâm luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, các 

ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương để tham mưu xây 

dựng kế hoạch và phối hợp cùng với các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, 
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thành phố Hải Dương tổ chức các hoạt động VH, tuyên truyền phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị. Các hoạt động nổi bật được tập trung vào các đợt: 

Tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, 

bầu cử đại biểu Quốc hội, lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống của tỉnh. 

Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, 

chuyền tải có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của 

thành phố và của tỉnh. 

Tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị quan 

trọng như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 5 khóa 

VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở”. Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của Trung ương Đảng về 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cổ động như: dựng cụm 

panô, in, cắt dán băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn, cờ đuôi nheo, tại các ngã ba, 

ngã tư, dọc các đường chính trong thành phố. Viết bài tuyên truyền, thu thanh 

đĩa CD, trang trí cờ, hoa, panô, khẩu hiệu để xe chuyên dụng tuyên truyền cổ 

động trên các tuyến đường trong thành phố. Phối hợp tổ chức chương trình 

nghệ thuật với lực lượng diễn viên, nghệ nhân không chuyên, cộng tác viên, 

các cán bộ của Trung tâm, biểu diễn tuyên truyền đưa các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

Phối hợp tổ chức mít tinh, kỷ niệm, lễ tuyên truyền ra quân, các buổi 

giao lưu, các hội thi, hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất 

nước và trong tỉnh, TP. Tham gia Ban tổ chức và phối hợp thực hiện các 

nhiệm vụ chấm sơ khảo, chung khảo, đồng thời tuyên truyền kết quả “ 

Cuộc vận động sáng tác ca khúc và biểu trưng về thành phố Hải Dương”. 
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Giới thiệu những ca khúc đến đông đảo nhân dân thành phố. Phối hợp tuyên 

truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành. 

Tham gia tổ chức các lễ hội VH truyền thống của thành phố. Phối hợp với 

các phường, xã hướng dẫn, thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động Tết 

nguyên đán, Đại hội TDTT cấp cơ sở. Phối hợp với công an thành phố 

tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về pháo nổ. Phối 

hợp với Thành đoàn Hải Dương, Ban chỉ huy quân sự thành phố thực hiện 

công tác gặp mặt, động viên tân binh và lễ giao quân; tuyên truyền Tháng 

thanh niên. Phối hợp trong công tác tổ chức hoạt động hè. Phối hợp với 

Bảo hiểm xã hội thành phố tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Phối hợp tuyên truyền Đại hội của các đoàn thể. Ngoài ra Trung tâm VHTT 

thành phố còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thành phố và của 

tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền các ngày như: Phòng chống cháy nổ, 

an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, Lễ hội mùa xuân Côn 

Sơn - Kiếp Bạc; Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, tháng an toàn lao động; 

Tháng hành động vì trẻ em; Tuần lễ an toàn giao thông. Phối hợp tuyên 

truyền Triển lãm tranh cổ động khu vực Đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên 

do nguồn nhân lực của Trung tâm quá ít, cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, 

nên công tác phối hợp tổ chức và quản lý còn hạn chế. 

2.4.3. Phối hợp thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND tỉnh Hải Dương 

đã chỉ đạo các cấp, các sở, ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối 

hợp triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của phong trào. Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương đã thường xuyên phối hợp với Phòng Văn 

hóa Thông tin TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 
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trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng xã 

đạt chuẩn VH nông thôn mới, xây dựng phường, xã đạt chuẩn văn minh đô 

thị; phối hợp hướng dẫn các phường, xã đón bằng Làng, KDC VH trang 

trọng, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động lễ hội, các hoạt động vui chơi, giải 

trí trong và sau lễ đón bằng và hướng dẫn sinh hoạt các CLB NVH, tủ sách 

thư viện KDC hoạt động có hiệu quả; đặc biệt chú trọng phối hợp công tác 

kiểm tra xây dựng và duy trì làng, khu dân cư văn hoá. 

Để duy trì tốt công tác xây dựng và duy trì làng, KDC văn hoá, hàng 

năm, UBND thành phố Hải Dương ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. 

Lãnh đạo của Trung tâm VHTT luôn có trong thành phần cùng phối hợp 

với Phòng Văn hóa - Thông tin và một số phòng, ban ngành, đoàn thể của 

thành phố Hải Dương thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm 

tra các làng, khu dân cư theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 34/2009/QĐ-

UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy 

chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Khu dân cư 

văn hoá” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố trình 

UBND thành phố công nhận danh hiệu làng, khu dân cư VH hàng năm. 

Trong những năm qua, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương luôn 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa", đặc biệt công tác tuyên truyên xây dựng nông 

thôn mới. Mặc dù là thành viên Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Trung tâm VHTT  

luôn là người sâu sát với cơ sở thông qua các hoạt động phong trào VH, văn 

nghệ. lãnh đạo Trung tâm luôn tham mưu giúp Đoàn kiểm tra xây dựng chi tiết 

kế hoạch kiểm tra công nhận làng, KDC VH và kiểm tra duy trì, phát huy danh 

hiệu các làng, KDC VH trong thành phố. Tham mưu cho Ban chỉ đạo phong 
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trào “Toàn dân đoàn kết xây dung đời sống văn hoá” thành phố tổ chức các lớp 

tập huấn cho các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo các phường, xã công tác 

triển khai kiểm tra làng, KDC VH; Tham mưu các mẫu báo cáo và cách tổ 

chức kiểm tra làng, KDC VH, và làng, KDC VH duy trì; hướng dẫn thang 

điểm, quy trình chấm khi kiểm tra làng, KDC VH; tham mưu đề nghị 

UBND tỉnh tặng Bằng khen các làng, KDC VH duy trì và giữ vững danh 

hiệu, có nhiều điển hình như: KDC VH số 11 phường Trần Phú, khu dân cư 

văn hóa số 15 phường Phạm Ngũ Lão, khu dân cư văn hóa số 12 phường 

Quang Trung [33].  

Tuy nhiên, các thành viên Đoàn kiểm tra do UBND thành phố Hải 

Dương quyết định; lịch kiểm tra theo phân công của Ban chỉ đạo phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dung đời sống văn hoá” thành phố Hải Dương, nên 

đôi lúc có sự chồng chéo nhiệm vụ trong thực hiện. Lãnh đạo Trung tâm 

không thể cử cán bộ của Trung tâm đi thay bởi lý do thành phần theo Quyết 

định và chuyên môn của cán bộ. Điều này đã diễn ra trong nhiều năm qua, 

Trung tâm VHTT cần có hướng bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 

cho cán bộ để đáp ứng tốt yêu cầu cho công tác phối hợp kiểm tra làng, KDC 

VH. Đây là một trong những hoạt động giúp phong trào xây dựng đời sống VH ở 

cơ sở phát triển. Giúp các làng, KDC hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh 

bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu. Xây dựng môi 

trường văn hoá lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú, tạo điều kiện cho các 

hoạt động VH của thành phố Hải Dương ngày càng phát triển, nâng cao mức 

hưởng thụ VH của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. 

2.5. Công tác kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng, kỷ luật 

2.5.1. Công tác kiểm tra, giám sát 

Công tác hướng dẫn, triển khai kế hoạch, tổ chức kiểm tra giám sát 

các hoạt động VH là nội dung hết sức quan trọng trong công tác quản lý 
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văn hóa. Để việc triển khai tổ chức các hoạt động VH tại Trung tâm VHTT 

thành phố Hải Dương đạt hiệu quả rất cần có sự hướng dẫn, định hướng và 

kiểm tra giám sát của cán bộ chuyên môn. Những năm qua, Trung tâm đã 

triển khai các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền cổ 

động trên địa bàn thành phố theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và 

hướng dẫn về chuyên môn của cấp trên: Cử cán bộ nghiệp vụ của Trung 

tâm thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện công tác 

tuyền truyền cổ động của các xã, phường  trong công tác tuyên truyền bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2011- 2016; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2022; 

các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện của đất nước, của tỉnh và thành phố. 

Trung tâm giám sát việc triển khai kế hoạch tổ chức các hội diễn văn nghệ 

quần chúng, hội thi vẽ tranh thiếu nhi, phối hợp tổ chức các cuộc phát động 

sáng tác biểu trưng và ca khúc về thành phố Hải Dương, cuộc thi tìm hiểu 

“Thành Đông xưa- thành phố Hải Dương  nay”… theo đúng quy chế, thể lệ 

đề ra của ban tổ chức. Trung tâm đặc biệt quan tâm việc định hướng và 

kiểm tra, giám sát hoạt động của các CLB thuộc Trung tâm. Các cán bộ 

được phân công theo dõi, quản lý các CLB phải có trách nhiệm tham mưu, 

thống nhất quan điểm chỉ đạo của Trung tâm về định hướng nội dung, hình 

thức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đời sống xã hội, đáp ứng 

nhu cầu VH ngày càng cao của nhân dân; kiểm tra, giám sát hoạt động của 

các CLB theo đúng nội quy, quy chế, điều lệ hoạt động của CLB đã được 

phê duyệt. 

Tuy nhiên, do Trung tâm VHTT chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện 

của UBND thành phố Hải Dương; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp thực hiện các hoạt động, công tác của 
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Sở VHTTDL; chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Hải Dương, nên công tác thanh kiểm tra về chuyên môn, chuyên 

ngành quản lý VH và VH nghệ thuật chưa thật sự thường xuyên. Bên cạnh 

đó, Trung tâm không có chức năng thanh kiểm tra và xử phạt nên trong quá 

trình phát hiện sai phạm đều phải phối hợp cùng thanh tra Sở VHTTDL, 

Phòng Văn hóa-  Thông tin TP cùng giải quyết, những sự việc mang tính sự 

vụ cần phải giải quyết ngay thì thiếu tính chủ động phải phụ thuộc vào đội 

ngũ thanh tra của đơn vị có chức năng theo đúng thẩm quyền quy định. 

Chính vì vậy, việc phối hợp với các phòng ban đơn vị chuyên môn để tăng 

cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa của trung 

tâm là rất cần thiết; cán bộ của Trung tâm cần có chuyên môn nghiệp vụ và 

sự nhiệt huyết trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động VH theo 

đúng định hướng. 

2.5.2. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật 

Công tác thi đua khen thưởng luôn thực sự là đòn bẩy, kích thích cá 

nhân tập thể hăng say hoạt động, phát huy hết khả năng của mình. Chính 

vì vậy, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật ở Trung tâm VHTT thành 

phố Hải Dương luôn được quan tâm. Hàng năm, BGĐ Trung tâm đều chủ 

động phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua trong 

toàn cơ quan. Toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan phấn đấu hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ chuyên môn do UBND thành phố Hải Dương và các cấp 

chỉ đạo. Tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các 

điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong cơ quan. Để nâng cao 

đời sống tinh thần, động viên cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, Trung tâm VHTT phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong 

UBND thành phố Hải Dương, Phòng Văn hóa- Thông tin TP Hải Dương 

tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn nghệ, thể thao trong những 

dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. 
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Hàng năm, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương phối hợp với 

Phòng Văn hóa- Thông tin TP Hải Dương kiểm tra, đánh giá kết quả công 

tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa tại Trung tâm. Công tác kiểm 

tra, đánh giá được thực hiện sau mỗi đợt tổ chức các hoạt động VH tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước và của tỉnh, TP; Sau khi tổ 

chức các hội thi, hội diễn của thành phố và tham gia các hội thi, hội diễn 

cấp tỉnh. Lãnh đạo trong cơ quan luôn nhận thức đúng về vị trí vai trò của 

công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng kịp thời cho các cá nhân thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao bằng hình thức hợp lý, đây là động lực để cho 

các cán bộ phấn đấu xây dựng làm hết khả năng của minh cống hiến cho 

cơ quan. 

Công tác quản lý nhân lực được BGĐ Trung tâm thực hiện theo quy 

chế hoạt động của cơ quan cũng như theo Bộ Luật lao động. Song song 

với việc khen thưởng kịp thời, BGĐ Trung tâm cũng chỉ đạo cán bộ nhân 

viên nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, nâng cao phần 

tự sửa chữa những vướng mắc, yếu kém còn tồn tại trong công tác của các 

cá nhân, giúp cho công tác quản lý có hiệu quả. BGĐ Trung tâm cũng 

nghiêm khắc trong việc xử lý vi phạm của đội ngũ cán bộ trong cơ quan 

để công tác văn hoá có hiệu quả thật sự, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của 

công việc trong tình hình mới trong sự nghiệp phát triển văn hoá của cơ 

quan nhà nước đã đề ra. 

2.6. Đánh giá chung  

2.6.1. Những ưu điểm 

Trong những năm qua, tuy điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, đội 

ngũ cán bộ nhân viên của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương còn 

mỏng cùng rất nhiều những yếu tố ảnh hưởng, công tác tổ chức quản lý các 

hoạt động VH của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã góp phần 

phát triển những mặt tích cực, hạn chế những ảnh hưởng không lành mạnh 
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tới quần chúng nhân dân; góp phần tuyên truyền giáo dục và cổ vũ động 

viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương 

và địa phương; đồng thời tạo môi trường VH thu hút các tầng lớp nhân dân 

tham gia sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị VH. 

Công tác quản lý các hoạt động VH ở Trung tâm đã được cụ thể hóa 

và có sự chỉ đạo phối hợp thực hiện để đạt được những kết quả bước đầu. 

Dù chưa thể lượng hóa được những số liệu cụ thể về tất cả các hoạt động 

VH của Trung tâm từ khi thành lập đến nay, nhưng với sự cố gắng phấn 

đấu của cán bộ nhân viên Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương; sự chỉ 

đạo sát sao của Thành ủy, HĐND,UBND thành phố Hải Dương, Sở 

VHTTDL, Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hải Dương và các cơ quan đơn 

vị liên quan như TTVH tỉnh, sự ủng hộ của các cấp cơ sở, nhân dân trong 

TP, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã thực hiện tốt quy chế làm 

việc của cơ quan, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động văn hóa theo chức năng 

nhiệm vụ của TTVH-TT. 

- Về quản lý các hoạt động văn hóa tại Trung tâm 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã làm tốt công tác quản lý 

các hoạt động VH thuộc lĩnh vực tuyên truyền cổ động. Trong đó, quản lý 

các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan như: quản lý việc xây dựng 

makét, nội dung các dàn tranh cổ động, băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền, 

panô, áp phích, trưng bày triển lãm sách, báo, tranh ảnh...; quản lý các hoạt 

động tuyên truyền lưu động, văn nghệ cổ động, khai thác những giá trị VH, 

sản phẩm VH để xây dựng các chương trình biểu diễn, tuyên truyền văn 

nghệ cổ động... Thông qua các hoạt động tại Trung tâm, đặc biệt là công 

tác tuyên truyền cổ động, đã góp phần quan trọng vào việc đưa các chủ 

trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với quần chúng 

nhân dân một cách đầy đủ, trúng, đúng, kịp thời. Những hoạt động này, đã 

góp phần định hướng phát triển KT-XH thành phố Hải Dương nói riêng và 
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tỉnh Hải Dương nói chung. Nhân dân TP Hải Dương được tiếp cận, cập 

nhật thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, trong nước và 

quốc tế, do Trung tâm làm tốt công tác cổ động trực quan, tuyên truyền lưu 

động, cỗ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi 

đua. Mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội của đất 

nước và của tỉnh, trên các đường phố của TP Hải Dương luôn rợp cờ hoa, 

băng zôn, khẩu hiệu và panô các dàn tranh cổ động của Trung tâm dàn 

dựng, in treo, làm cho TP luôn từng bừng không khí như những ngày hội. 

Không chỉ làm tốt công tác quản lý hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã làm tốt công tác quản 

lý, định hướng quy chế hoạt động cho các CLB thuộc Trung tâm. Điều này 

đã tạo điểu kiện giúp người dân được tham gia vào các hoạt động vui chơi, 

giải trí mang tính cộng đồng và tương tác cao. Những CLB thuộc Trung 

tâm là cầu nối giao lưu VH văn nghệ của nhân dân không chỉ trên địa bàn 

TP mà còn giao lưu với các tỉnh, TP lân cận. Những lớp học của các CLB, 

đã giúp thanh, thiếu niên trên địa bàn TP không chỉ được học tập, phát huy 

năng khiếu bản thân, tạo nguồn tài năng văn hóa nghệ thuật, TDTT cho các 

trường nghệ thuật chuyên nghiệp mà còn là một sân chơi bổ ích để giao 

tiếp, chia sẻ, nuôi dưỡng các sở thích và định hình nhân cách cho thế hệ trẻ. 

Quản lý các hoạt động VH thuộc lĩnh vực hoạt động khai trí như mở 

phòng đọc sách báo, thư viện. Luân chuyển, bổ sung sách, mở các lớp tập 

huấn cho cơ sở, các lớp học về VH, văn nghệ, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức 

các hoạt động trưng bày sách nhân dịp các ngày lễ, tổ chức các Hội thi kể 

chuyện sách, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và thanh thiếu niên 

tham gia. Những hoạt động đó đã tác động tốt đến văn hóa đọc sách hiện 

nay, đáp ứng phần nào nhu cầu giải trí của nhân dân thành phố Hải Dương.  

- Về quản lý các hoạt động văn hóa ngoài Trung tâm 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đã triển khai thực hiện các 

hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng 
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cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa các phường, xã, và 

hạt nhân phong trào VH, văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động ở cơ sở, 

giúp cho các hạt nhân nâng cao chất lượng biểu diễn tại cơ sở, đủ điều kiện 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị. 

Trung tâm đã chủ động phối hợp và hỗ trợ các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan VH, văn nghệ cấp TP và 

tham gia các hội thi cấp tỉnh. Các hội diễn góp phần nâng cao đời sống văn 

hóa tinh thần cho nhân dân, công nhân viên chức lao động phát hiện và 

biểu dương những hạt nhân xuất sắc, thúc đẩy phong trào văn nghệ tại cơ 

sở phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và chung tay xây dựng, phát 

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. 

Những thành tích của Trung tâm đã được các cấp, các các ngành 

đánh giá, ghi nhận và biểu dương, khen thưởng cho tập thể và cá nhân cán 

bộ của Trung tâm:Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương được Sở 

VHTTDL tặng giấy khen; UBND thành phố Hải Dương, UBND tỉnh Hải 

Dương tặng Bằng khen và đặc biệt năm 2009, Trung tâm được Bộ 

VHTTDL tặng cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc”; năm 2015, Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương là một trong hai đơn vị của tỉnh được Bộ 

VHTTDL tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015” và cá 

nhân các cán bộ lãnh đạo của Trung tâm được tặng danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở như: ông Nguyễn Trọng Tấn; ông Vũ Ngọc Chiến - Giám 

đốc Trung tâm VHTT. 

Có được những thành tích trên là do sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, 

UBND thành phố Hải Dương, sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của lãnh đạo 

Sở và các đơn vị liên quan thuộc Sở VHTTDL. Trung tâm luôn chủ động 

tham mưu làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể 

thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phối hợp 

kiểm tra công tác xây dựng và duy trì làng VH, KDC văn hóa góp phần 
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nâng cao trình độ dân trí và xây dựng đời sống VH cơ sở ngày càng phát 

triển, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH, xã 

hội, an ninh quốc phòng của TP Hải Dương. 

2.6.2. Những hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương cũng cần phải nhìn nhận rất nhiều mặt còn hạn chế, tồn tại trong 

quá trình quản lý hoạt động VH cần phải khắc phục. 

Công tác tổ chức quản lý: Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương 

chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, từng quý, hàng 

năm, mà luôn bị động theo kế hoạch cấp kinh phí của UBND thành phố 

Hải Dương cho từng hoạt động. Chính điều này, cũng làm cho Trung tâm 

chưa chủ động trong công tác xây dựng lộ trình chiến lược cho sự phát 

triển của một thiết chế VH lớn của TP. 

Nguồn nhân lực: chỉ tiêu biên chế dành cho những vị trí chuyên môn 

của Trung tâm còn hạn chế so với nhu cầu của thực tế. Do công tác tổ chức, 

luân chuyển cán bộ, nên hầu hết cán bộ của Trung tâm có chuyên môn trái 

ngành. Một số lãnh đạo của Trung tâm chưa thực sự trách nhiệm cao với 

công việc. Trình độ chuyên môn của một số cán bộ viên chức chưa theo kịp 

yêu cầu phát triển, chưa được đào tạo lại hoặc bồi dưỡng kỹ năng tác 

nghiệp, nghiệp vụ còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được các hoạt động 

nghiệp vụ mang tính tổng hợp, đặc thù của thiết chế VH cấp TP, thiếu cán 

bộ nghiệp vụ chuyên sâu. 

Cơ sở vật chất: hiện nay Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương 

chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt VH rất đa dạng và phong phú của 

nhân dân. Trung tâm chưa có một Hội trường riêng để chủ động tổ chức 

các hoạt động. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được đầu tư, số hiện tại 

đã quá cũ, xuống cấp, thiết bị kỹ thuật chưa đồng bộ, thiếu, chất lượng 

kém. Cơ sở hạ tầng thiếu, không thể tổ chức các sự kiện của TP. 
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Tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn: các hoạt động của trung 

tâm thường được tổ chức chủ yếu tập trung vào các ngày lễ, hoặc theo đợt 

phụ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp trên. Các hình thức hoạt động chưa đa 

dạng, chưa phát huy được hiệu quả của các hoạt động VH, nên không thu 

hút được đông đảo nhân dân trong TP. 

* Nguyên nhân 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thấy hết được vai 

trò, tầm quan trọng của việc đầu tư nguồn lực cho một thiết chế VH lớn của 

thành phố. Về cơ chế chính sách và đầu tư chưa được triển khai phù hợp, 

thiếu tiền đề về kinh phí, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm.  

Nằm cạnh các thiết chế văn hóa lớn như TTVH tỉnh, Thư viện tỉnh 

với cơ sở vật chất được đầu tư khang trang rộng rãi, trang thiết bị hiện đại, 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương lại chưa có được một địa điểm mặt 

bằng riêng để đảm bảo cho cho việc tổ chức các hoạt động VH như: Hội 

trường đa năng, sân tập để tổ chức các hoạt động tại chỗ. TTVH tỉnh Hải 

Dương với địa điểm rộng rãi, có điều kiện cơ sở vật chất để các CLB có thể 

duy trì hoạt động thường xuyên tại Trung tâm. Trong khi 09 CLB trực 

thuộc Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương thì hầu hết các CLB phải tổ 

chức hoạt động thường xuyên ở các địa điểm khác ngoài Trung tâm. Điều 

này dẫn đến khó khăn cho việc cán bộ của Trung tâm không thể thường 

xuyên quản lý tất cả các hoạt động của các CLB. Bốn phòng làm việc 

chật hẹp ở ba nơi, hiện đang được bố trí dùng để làm văn phòng của 

Trung tâm. Hoạt động thư viện và các hoạt động tại chỗ khác khi tổ 

chức phải dùng chung với Hội trường UBND thành phố Hải Dương. 

Do Trung tâm VHTT chưa thấy hết được tầm quan trọng của việc lập 

kế hoạch, nên qua khảo sát và nghiên cứu trong báo cáo hàng năm của 

Trung tâm mới chỉ có phần phương hướng nhiệm vụ năm kế tiếp. Trung 
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tâm chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể hàng tháng, hàng quý để chủ 

động các hoạt động của mình, thậm chí có những hoạt động trong phương 

hướng năm tới nhưng khi không được cấp kinh phí cũng không thể triển 

khai. Các hoạt động của Trung tâm còn mang tính hình thức, thời vụ, chưa 

đa dạng, phong phú để thực sự thu hút được nhân dân trong TP. Hoạt động 

tuyên truyền cổ động của Trung tâm là hoạt động nổi bật nhất nhưng mới 

dừng ở các hoạt động tuyên truyền trực quan bằng các panô dàn tranh, băng 

zôn, khẩu hiệu in treo, chưa được thiết kế theo quy hoạch tổng thể của từng 

tuyến phố, chưa có những màn hình Led quảng cáo lớn như các trung tâm 

trên Hà Nội. Mặc dù Đội Tuyên truyền lưu động theo cơ chế hợp tan của 

TP tham dự các Hội thi cấp tỉnh luôn đạt giải xuất sắc, nhưng hoạt động 

tuyên truyền lưu động của Trung tâm không hoạt động thường xuyên. 

Trung tâm chỉ phối hợp tổ chức và hoạt động theo thời vụ khi có sự kiện 

chính trị nổi bật bằng cách thuê xe tuyên truyền, do không có kinh phí và 

không có xe tuyên truyền lưu động như TTVH tỉnh. Các hoạt động tổ chức 

trưng bày triển lãm cũng không thể tổ chức tại chỗ do không có địa điểm. 

Trung tâm VHTT Hải Dương mặc dù nằm ngay giữa trung tâm TP, 

bên cạnh rất nhiều các cơ quan ban ngành, nhưng do chưa có diện tích mặt 

bằng và hội trường riêng để tổ chức các hoạt động dịch vụ VH, nên không 

tận dụng nguồn lực của mình, vì vậy nguồn thu của Trung tâm chủ yếu là 

do ngân sách từ UBND thành phố Hải Dương. 

Sự phân cấp trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động VH giữa 

Phòng Văn hóa -Thông tin và Trung tâm VHTT còn chồng chéo nên chưa 

phát huy được hiệu quả các hoạt động VH. Với vai trò quản lý nhà nước về 

mặt VH trên địa bàn thành phố Hải Dương, Phòng Văn hóa - Thông tin TP  

Hải Dương không có chức năng tổ chức các hoạt động VH văn nghệ, hoạt 

động truyên truyền cổ động trực quan…, nhưng trong báo cáo công tác 

cuối năm của Phòng vẫn có các hoạt động này. Khi khảo sát vấn đề này tác 



 92 

giả được biết những năm qua, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hải 

Dương làm rất tốt công tác vận động xã hội hóa để thực hiện các hoạt động 

tuyên truyền cổ động trực quan trong TP. Trong khi, Trung tâm VHTT 

những năm trước, chưa chủ động tham mưu kịp thời để làm tốt các hoạt 

động này và công tác vận động xã hội hóa cũng kém hơn. 

Tiểu kết  

Quản lý các hoạt động VH tại Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương trong những năm qua, được đặt trong bối cảnh với sự hội nhập ngày 

càng sâu rộng, sự tác động của cơ chế thị trường ngày càng mạnh mẽ. Thực 

trạng quản lý hoạt động VH tại Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương 

cho thấy, công tác quản lý ở đây đã được các cán bộ thực hiện cơ bản theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động Trung tâm đề ra. 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương vẫn đang từng bước cố gắng 

chủ động, sáng tạo, đổi mới, năng động, đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn 

để hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nhà nước giao. Đặc biệt là công tác tuyên 

truyền cổ động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính 

sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương. 

Việc quản lý tốt các hoạt động của Trung tâm VHTT cũng như định hướng 

hoạt động các CLB, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ đã góp phần tạo 

nguồn tài năng VH, nghệ thuật cho thành phố; phát triển những hoạt động 

tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực và là cách quản lý thời gian rỗi 

của quần chúng hiệu quả nhất. 

Tuy nhiên, Trung tâm VHTT cũng mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của 

một bộ phận dân cư trong TP. Nội dung và hình thức hoạt động cũng đang 

dần đi theo lối mòn, ít có sự đổi mới sáng tạo, chủ động tiếp cận với đối 

tượng hưởng thụ. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này cơ bản là do khó 

khăn về cơ sở vật chất hạ tầng và đội ngũ cán bộ còn thiếu, năng lực 

chuyên môn hạn chế nên chưa phát huy hết vai trò của Trung tâm VHTT. 
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Những hạn chế này cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển chung 

của quần chúng thành phố và cũng là niềm trăn trở đối với các cán bộ quản 

lý văn hóa, cần có những giải pháp thích hợp từng bước nâng cao chất 

lượng các hoạt động, để Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương thực hiện 

tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, xứng đáng là một trong những thiết 

chế văn hóa lớn của thành phố Hải Dương, hoạt động hiệu quả, phù hợp 

với yêu cầu của xã hội ngày nay. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

VĂN HÓA CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN 

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

3.1. Những yếu tố tác động đến quản lý hoạt động văn hóa tại Trung tâm 

3.1.1. Những yếu tố khách quan  

3.1.1.1. Đời sống kinh tế - Xã hội 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với đó là sự 

tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 đã tác động sâu sắc 

đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta. 

Tiếp tục sự nghiệp đổi mới của Đảng, TP Hải Dương đã có bước 

chuyển mình nhanh chóng, được Chính phủ công nhận là đô thị loại II (năm 

2009). Kể từ đó đến nay, TP luôn nỗ lực, cố gắng đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Về không gian đô thị: được mở rộng với 21 phường, xã (trong đó gồm 

17 phường và 04 xã); diện tích 7.138,6 ha, dân số khoảng 25 vạn người. Tốc 

độ đô thị hóa tăng nhanh, phạm vi xây dựng đô thị ngày càng mờ rộng cùng 

với việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới. Hiện thành phố có 03 khu 

công nghiệp và 04 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 90%. 

Công tác quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch và đầu tư cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu phát triển đô thị. 

Về phát triển kinh tế: Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích 

cực, giai đoạn 2010 - 2015, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 

10,6%/năm, gấp 1,94 lần năm 2010, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tăng 

bình quân 15,1%/năm; dịch vụ tăng bình quân 19,8%/năm; nông nghiệp - 

thủy sản tăng bình quân 0,4%/năm; thu nhâp bình quân đầu người tăng. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 19, 1%/năm; Kim ngạch xuất 
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khẩu năm đạt 4.159 triệu USD, tăng bình quân 21,8%/năm. Tổng thu ngân 

sách của thành phố trong năm 2017 ước thực hiện 797 tỷ 500 triệu đồng, đạt 

104% dự toán tỉnh giao và 99% dự toán thành phố. 

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật: TP hiện có khoảng hơn 500 km các 

tuyến đường giao thông chính, 100% các tuyến đường đều đã được cứng 

hóa; 259,78 km đường ngõ xóm, với khoảng 93,6 % các tuyến đường được 

cứng hóa theo Đề án của UBND tỉnh. Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn 

có những tuyến quốc lộ quan trọng chạy qua như Quốc lộ 5, Quồc lộ 37. 

Hệ thống cấp, thoát nước của TP được xây dựng đồng bộ, 95% các hộ dân 

khu vực nội thành được tiếp cận với dịch vụ thoát nước, 42,5% tỷ lệ nước 

thải sinh hoạt được xử lý, 52,8% các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản 

xuất lắp đặt, sử dụng hệ thống xử lý nước thải đúng quy định; 99,5% các hộ 

dân trên địa bàn thành phố được sử dụng nước sạch với tiêu chuấn cấp 

nước bảo đảm việc sinh hoạt. Hiện 98,7% các tuyến đường và 97,2% ngõ 

xóm đã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng phục vụ nhu cầu của nhân dân. 

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng công nghệ thích hợp là 

91% với khu vực nội thành, 77% với khu vực nông thôn; 74% rác thải rắn 

được thu gom và xử lý. Tỷ lệ cây xanh 7,0 m2/ người. 

Về VH, xã hội, giáo dục, y tế: lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều 

chuyển biến tích cực, chất lượng dậy và học được nâng lên. Về y tế đã thực 

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, 20/21 xã, phường đạt chuẩn 

quốc gia về y tế; hệ thống trường học, bệnh viện, các thiết chế VH đã cơ 

bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân...Công tác an ninh, quốc phòng, quân sự 

địa phương được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt hiệu quả và có chuyến biến tích cực [55]. 

3.1.1.2. Nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân 

Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, khi nhu cầu về sinh hoạt vật chất 

dần được đáp ứng tốt thì nhu cầu về đời sống tinh thần đương nhiên sẽ phải 
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được nâng cao. Nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ VH của nhân dân gắn liền với 

các thiết chế VH thể thao. Cha ông ta để lại cho con cháu hôm nay những 

thiết chế VH cũ như đình, chùa, quán miếu, nhà thờ họ....  

Ngày nay, quần chúng nhân dân ở cơ sở xuất hiện thêm một số nhu 

cầu mới hưởng thụ về đời sống VH. Chính vì thế đã đòi hỏi chúng ta phải đầu 

tư xây dựng những thiết chế VH mới. Đó là: Trung tâm VHTT, NVH xã, 

thôn; Trung tâm TDTT, Thư viện, Đài truyền thanh,... Quan tâm xây dựng 

các thiết chế VH tạo ra những tụ điểm sinh hoạt VH tinh thần lành mạnh, 

đồng thời với việc không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động VH, thể 

thao là nhằm đáp ứng nhu cầu VH ngày càng cao của nhân dân. Có thể coi 

NVH thôn là một thiết chế VH tổng hợp, đa năng. Nơi đó diễn ra hội họp, tổ 

chức cưới, tang, CLB sở thích, trạm thông tin, phòng đọc sách báo, phòng 

truyền thống, khu vui chơi, nơi trưng bày sinh vật cảnh. 

Thực tiễn những năm đổi mới cho thấy việc xây dựng thiết chế VH 

là một nhu cầu tự thân của nhân dân. Bởi vì, thiết chế VH trước hết là để 

phục vụ dân, đáp ứng nhu cầu VH tại chỗ của dân, sau nữa là thông qua 

thiết chế VH, chính quyền cơ sở đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước vào dân. Chỉ có thiết chế VH của Nhà nước và của tập thể mới 

tạo nhiều cơ hội cho người dân đến tham gia sáng tạo và hưởng thụ VH. 

Tuy nhiên, hoạt động của các Trung tâm VHTT nói chung và Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương nói riêng đang thực sự trở nên nhàm chán với 

những chương trình được duy trì từ nhiều năm nay, cơ sở vật chất đẻ tổ 

chức các hoạt động VH nghèo nàn chắc chắn không thể thỏa mãn nhu cầu 

của người dân. 

3.1.1.3. Mặt trái của cơ chế thị trường và giao lưu hội nhập 

Trong xu thế toàn cầu cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, VH trở 

thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nó sẽ có nguy 

cơ dẫn đến xung đột giữa việc bảo tồn bản sắc VH và đa dạng VH. Nền 
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kinh tế thị trường ở nước ta đạt tốc độ phát triển nhanh. Bằng chứng rõ nhất 

là sự lớn mạnh của các doanh nghiệp ngoài công lập, sự gia tăng số doanh 

nghiệp tư nhân mỗi năm. Đây là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ sự phát triến 

của nền kinh tế nước ta. Quá trình hội nhập kinh tế là quá trình mở rộng 

giao lưu, hợp tác về VH. Sự tác động của tư tưởng, của VH, của lối sống 

phương tây diễn ra trực tiếp, liên tục vào đời sống VH nước ta. Sự xâm 

thực của VH nước ngoài đang âm thầm vào nước ta đồng thời với quá trình 

hội nhập kinh tế. Sự lớn mạnh của nền kinh tế thị trường ở nước ta đã dẫn 

đến sự phân hóa giàu - nghèo trong xã hội ngày một rõ rệt; sự chênh lệch 

hưởng thụ VH giữa đô thị - nông thôn, thành phố - miền núi ngày càng cao. 

Các loại hình dịch vụ thời trang, thi người đẹp, giải phẫu thẩm mĩ, chơi 

gôn... phát triển khá nhanh.Tuy nhiên, rnặt trái của cơ chế thị trường tác 

động đến từng gia đình các quan hệ xã hội, quan hệ cộng đồng. Các sản 

phẩm VH độc hại đã len lỏi và xâm nhập vào đời sống VH ở nông thôn. 

Một bộ phận xã hội, đặc biệt tầng lớp trẻ có điều kiện được tiếp thu và 

hưởng thụ các sản phẩm VH phong phú đa dạng hơn nhưng cũng đã nảy 

sinh tâm lý thực dụng, đề cao chủ nghĩa. 

Thành phố Hải Dương là trung tâm chính trị, KT-VH, khoa học... 

của một tỉnh lớn ở Đồng bằng Bắc bộ. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển 

hiện nay, thành phố Hải Dương được Chính phủ xác định nằm trong vùng 

trọng điểm phía Bắc và vùng kinh tế thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, trong 

quá trình hội nhập kinh tế, mở rộng giao lưu, hợp tác về văn hoá; Sự tác 

động của tư tưởng, của VH, của lối sống phương Tây đã có những ảnh 

hưởng trực tiếp, liên tục vào đời sống VH của tỉnh nói chung và ở thành 

phố Hải Dương nói riêng. 

Nắm bắt rõ mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, 

những cán bộ làm công tác quản lý lĩnh vực VH cần phải có cách thức để 

bảo vệ và phát huy nền văn hóa địa phương và VH khu vực, cần phải năng 
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động, sáng tạo, có tư duy mới, cách làm hay để đưa VH thấm sâu vào toàn 

bộ đời sống nhân dân trong tỉnh Hải Dương. 

3.1.1.4. Mặt trái của phương tiện truyền thông mới (Internet) 

Thực hiện đường lối đổi mới, đi tắt đón đầu, tăng tốc phát triển đất 

nước, xây dựng nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin, ngày 19/11/1997 là 

ngày đầu tiên Việt Nam chính thức hòa vào mạng internet toàn. Sau hơn 20 

năm hoạt động, với sự phát triển nhanh chóng của Internet hiện nay, đó là 

dấu hiệu đáng mừng trước sự phát triển của công nghệ thông tin trong một 

xã hội hiện đại. Nhờ thành tựu của khoa học công nghệ thông tin nên chưa 

có thời kỳ nào trong lịch sử, con người Việt Nam lại dễ dàng tiếp cận đủ 

loại thông tin thời sự - chính trị, kinh tế, khoa học, VH, xã hội trong và 

ngoài nước như hiện nay. Nhưng đằng sau nó là những hệ lụy từ Internet 

mang lại cho con người, trong đó đặc biệt là giới trẻ. Chưa bao giờ việc 

quản lý thông tin trên mạng internet và các phương tiện truyền thông khác 

lại hóc búa như hiện nay.   

Môi trường truyền thông phong phú, đa dạng, nhiều quan điểm, ý 

kiến khác nhau được công bố, phát tán. Những vấn đề rất mới: blog, nhà 

xuất bản trên mạng, email, website, chat...tạo ra môi trường VH mạng 

quyến rũ con người. Song song với các trò chơi trên mạng, thì việc tò mò 

truy cập vào các trang có nội dung không lành mạnh để xem các hình ảnh 

khiêu dâm, xem phim sex cũng trở nên phổ biến. Sự tự do trong môi 

trường tiếp nhận thông tin qua mạng internet và các phương tiện truyền 

thông khác đã đặt ra vấn đề là phải tăng cường công tác quản lý. 

Trong những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng nhanh về kinh tế 

và sự phát triển đô thị khá mạnh mẽ của TP Hải Dương đã tạo điều kiện để 

các loại hình hoạt động VH ngoài công lập phát triển. Sự gia tăng nhu cầu 

đã thúc đẩy các dịch vụ đáp ứng nhu cầu. Trước hết là các dịch vụ VH dựa 

trên công nghệ thông tin đang ngày càng chiếm lĩnh người tiêu dùng VH. 
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Lượng thông tin phong phú, cập nhật, các hình thức giải trí đa dạng với 

nhiều thể loại, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, mọi sở thích và lại 

đảm bảo được sự tiện lợi, riêng tư... truyền hình,  internet, băng đĩa và các 

trò chơi trực tuyến đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại, 

có khả năng thay thế nhiều hoạt động thực tế khác.Trong thời đại công 

nghệ thông tin, ngồi tại nhà, vào Google, chúng ta có thể tham luận, đàm 

phán, đọc báo, xem phim, tham gia Ị các trò chơi hấp dẫn. Đặt trong quan hệ 

với những phương tiện giải trí tiện lợi như vậy, liệu các hoạt động cung cấp 

sách của thư viện tại Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương với cơ sở vật 

chất quá nghèo nàn có đáp ứng được người dân.  

Nhiều nhà nghiên cứu đã gọi bệnh của con người hiện đại là nghiện 

truyền hình và Internet. Điều này khẳng định tính hấp dẫn và khả năng chi 

phối đời sống con người của những phương tiện thông tin giải trí này, sự 

hấp dẫn đó đang lấn dần thị phần hoạt động của các điểm hoạt động thực tế 

nói chung, các Trung tâm VHTT nói riêng.  

Chính áp lực của gia tăng nhu cầu và cạnh tranh dịch vụ đáp ứng nhu 

cầu đã khiến các Trung tâm VHTT dù được định nghĩa như thế nào, nếu 

muốn tồn tại và phát triển thực sự cũng buộc phải thay đổi nhằm thích ứng 

với hướng vận động chung của xã hội. Với ưu thế của mình,Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương hoàn toàn vẫn có thể in dấu ấn quan trọng của 

mình trong đời sống nhân dân, với điều kiện phải đổi mới mạnh mẽ để tăng 

cường tính hấp dẫn thông qua các hoạt động thực tế tại trung tâm.  

3.1.2. Những yếu tố chủ quan 

3.1.2.1. Cơ chế chính sách  

Để quản lý tốt hoạt động VH trong quá trình xã hội hóa VH, nhà nước 

đã chú trọng xây dựng thể chế về quản lý VH; hoàn chỉnh hệ thống các văn 

bản pháp luật và cơ chế, chính sách về VH, nghệ thuật một cách toàn diện, 

đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống VH phù hợp với đường lối của Đảng, 
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Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Thể chế quản lý VH đảm bảo các chuẩn 

mực về luật pháp và chuẩn mực về phong tục, tập quán dân tộc. Đại hội Đảng 

lần thứ XI nhấn mạnh “Hoàn thiện hệ thống chính sách, kết hợp chặt chẽ các 

mục tiêu, chính sách kinh tế với các mục tiêu, chính sách xã hội; thực hiện tốt 

tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển phù hợp 

với điều kiện cụ thể, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững” [17]. 

Việc quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế TTVH ở Hải Dương được 

tiến hành đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp, từ tỉnh đến cơ sở, với phương châm 

Nhà nước và nhân dân cùng làm. Mục tiêu trọng tâm phát triển sự nghiệp 

VHTTDL tỉnh Hải Dương đến năm 2020 là: hoàn thiện hệ thống Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao cấp xã, không ngừng cải thiện cơ sở vật chất và đa dạng 

hoá, chuẩn hoá hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao tạo ra môi trường VH 

lành mạnh và phong phú, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VH, rèn luyện nâng cao 

thể chất của nhân dân; xây dựng và thực hiện đồng bộ các quy định thể chế 

VH, thể thao các cấp trong cơ chế thị trường; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý, 

cải cách hành chính và xã hội hoá các hoạt động VH, TDTT. 

Nhiều chương trình hành động của Tỉnh uỷ được thể chế hóa bằng các 

quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, cùng nhiều chương 

trình, kế hoạch thực hiện theo các chuyên đề của các ngành, Mặt trận tổ quốc 

và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Ngày 09/12/2005, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 39/NQ-HĐND về chủ trương hỗ trợ các thôn, khu dân cư trong toàn 

tỉnh xây dựng NVH với mức hỗ trợ 50 triệu đồng đề xây mới, sữa chữa nâng 

cấp và mua sắm trang thiết bị; đến năm 2009, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành 

Nghị quyết số 121/2009/NQ-HĐND tăng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng 

cấp, mua sắm trang thiết bị cho các NVH thôn, khu dân cư lên 100 triệu 

đồng/01 NVH [25]. 

Trong những năm gần đây, cùng với phong trào xây dựng nông thôn 

mới, tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo các huyện thị xã, đặc biệt là thành phố 
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Hải Dương  tăng cường công tác quy hoạch đất dành cho thiết chế VH. Toàn 

tỉnh hiện nay có 94,2% số xã và 97% số thôn có NVH. Có thể nói đến nay, 

gần 100 % số thôn, khu dân cư trong tỉnh đã có NVH, được đầu tư kinh phí 

xây mới, nâng cấp sửa chữa, từ nguồn kinh phí của tỉnh và huy động từ 

nguồn kinh phí của nhân dân [33]. 

Chủ trương chính sách xây dựng và phát triển các thiết chế VH trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương là đúng đắn nhưng việc triển khai còn thiếu những 

điều kiện như cơ chế, kinh phí, cán bộ, cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Thực tế, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương nhiều năm qua 

chưa được bố trí cơ sở vật chất ổn định để duy trì hoạt động theo đúng chức 

năng nhiệm vụ. 

3.1.2.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 

Nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay dồi dào về số lượng nhưng 

chất lượng còn nhiều hạn chế, trong đó có nguồn nhân lực làm công tác 

quản lý VH. Làm VH phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. Vì con 

người là chủ thể sáng tạo VH đồng thời con người cũng là sản phẩm của 

văn hóa. Việt Nam đang diễn ra thực trạng sự phát triển của nguồn nhân 

lực không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của đất nước. Tóm lại là VH 

không theo kịp sự phát triển của kinh tế. Ở lĩnh vực nào bị tụt hậu, xuất 

hiện những yếu kém, cản trở phát triển, thì nguyên nhân sâu xa vẫn là do 

VH, do con người thiếu sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc hành trình trên con 

đường CNH-HĐH đất nước và chủ động hội nhập sâu kinh tế thế giới.   

Nguồn nhân lực quản lý VH ở Hải Dương nói chung và của Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương nói riêng cũng vậy, vẫn còn nhiều những 

hạn chế. Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về dịch vụ VH, 

giải trí từ cấp tỉnh đến cơ sở còn mỏng lại kiêm nhiệm nhiều công việc 

khác nhau, một số chưa có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành nên 

công tác quản lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực 
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này còn hạn chế. Thực tế, một số cán bộ, viên chức của Trung tâm VHTT 

thành phố Hải Dương có độ tuổi cao có sức ỳ lớn, có tư tưởng thoái trào 

sắp nghỉ hưu; một số cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học, nhưng trình độ 

chuyên môn trái ngành nên kỹ năng, phương pháp nghiên cứu và tổ chức 

các hoạt động văn hóa còn yếu, không có khả năng nghiên cứu thực tiễn, 

nhưng chưa thường xuyên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ về 

mọi mặt, đặc biệt là công nghệ thông tin, thiếu năng động sáng tạo, còn thụ 

động trong công việc, không sáng tạo được những hoạt động VH phong 

phú, gần gũi cuộc sống, được người dân yêu thích.  

Chính vì vậy, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản 

lý VH cần đảm bảo người học vừa có kiến thức rộng về văn hóa để làm 

nghiệp vụ chuyên môn, vừa phải có kiến thức sâu về đường lối chính sách 

văn hóa của Đảng và Nhà nước để thực hiện công tác thông tin tuyên 

truyền. Đặc biệt, đào tạo nguồn nhân lực quản lý hoạt động VH tại các 

Trung tâm VHTT, bởi Trung tâm VHTT là một thiết chế VH tổng hợp, đa 

chức năng.  

3.2. Quan điểm, định hướng và nhiệm vụ  

3.2.1. Quan điểm, định hướng 

3.2.1.1. Quan điểm, định hướng chung của Đảng, Nhà nước 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng 

XHCN và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, Đảng ta vẫn luôn xác 

định đường lối xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa VIII. Quan điểm này vẫn vẫn luôn xuyên suốt trong quá 

trình lãnh đạo của Đảng. 

Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm 

xây dựng các thiết chế VH. Đặc biệt, Đảng ta đã có các chủ trương, quyết 

sách lớn để các cấp ủy chỉ đạo phát triển, phát huy tác dụng của hệ thống 
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thiết chế VH. Quốc hội Việt Nam đã thông qua các bộ luật quan trọng tạo 

hành lang pháp lý cho huy động các nguồn lực xây dựng thiết chế VH.  

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của cơ quan nhà nước ở các 

cấp, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân 

trong việc xây dựng đời sống VH; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động 

của các thiết chế hiện có; thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân 

cùng làm" và xã hội hóa các hoạt động VH; xây dựng và hoàn thiện các 

thiết chế VH ở cơ sở như NVH, thư viện, trạm phát thanh, truyền hình, 

trạm bưu điện VH, sân chơi, sân thể thao, TTVH giải trí cho thanh, thiếu 

niên... Đội ngũ quản lý văn hóa ở các cấp thực hiện nghiêm túc các văn bản 

luật pháp về VH, thông tin mà Nhà nước ban hành. 

Định hướng của Đảng về phát triển, quản lý, phát huy tác dụng của thiết 

chế văn hóa đã chỉ đạo các bộ, ngành và cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa 

phương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển các 

loại hình thiết chế văn hóa các cấp. Thấm nhuần chủ trương của Đảng nêu 

trong Nghị quyết Đại hội X: “Tiến tới hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa 

bằng nguồn lực Nhà nước và mở rộng xã hội hóa, làm cho văn hóa thấm sâu 

vào từng khu vực” [16]. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu:  

Xây dựng và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế 

văn hoá ở tất cả các cấp, đồng thời có kế hoạch cải tạo, nâng cấp 

và đầu tư xây dựng mới một số công trình văn hoá, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao hiện đại ở các Trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá 

của đất nước. Xã hội hoá các hoạt động văn hoá, chú trọng nâng 

cao đời sống văn hoá ở nông thôn, vùng khó khăn, thu hẹp dần 

khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, các nhóm xã hội, 

giữa đô thị và nông thôn [17, tr.223-224] . 

Để định hướng phát triển thiết chế VH trong từng giai đoạn lịch sử, 

Chính phủ đã phê duyệt các quy hoạch liên quan đến các lạo hình thiết chế 
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VH. Trong Chiến lược phát triển VH đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

đã nêu: “Xây dựng, hoàn thiện, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa từ trung 

ương đến địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống 

NVH, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ VH của nhân dân.Tổ chức bộ máy quản 

lý và hoạt động theo nguyên tắc chuyên nghiệp hóa tất cả các bộ phận trong cơ 

cấu của một thiết chế VH” [41]. Bộ VHTTDL ban hành nhiều văn bản tạo cơ 

sở pháp lý về tổ chức, hoạt động và quản lý thiết chế VH như: Quy chế về tổ 

chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

VHTTDL quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Thông tư ban 

hành kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực VHTTDL quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục khẳng định hệ thống thiết 

chế văn hóa các cấp không thể thiếu trong đời sống VH - xã hội, giữ vai trò 

nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

xã hội và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sáng tạo, hưởng thụ VH của nhân dân.  

3.2.1.2. Quan điểm, định hướng chung của thành phố Hải dương 

Trong những năm qua, hoạt động của Trung tâm VHTT thành phố 

Hải Dương đã đạt được một số thành tựu, góp phần xây dựng đời sống VH 

cơ sở của địa phương nói riêng và góp phần vào sự nghiệp phát triển nền 

VH Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Song so với yêu cầu phát 

triển xây dựng thành phố Hải Dương  trở thành đô thị loại I và nhu cầu sáng 

tạo, hưởng thụ VH ngày càng lớn của nhân dân thì hoạt động của Trung tâm 

còn bộc lộ những bất cập. Để nâng cao hiệu quả của hoạt động của Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương trong thời gian tới nhất thiết phải có những giải 

pháp khả thi nhằm nâng cao hoạt động của Trung tâm.  

Công tác xây dựng, phát triển VH và quản lý các hoạt động các thiết 

chế VH trên địa bàn thành phố Hải Dương một mặt xuất phát từ các quan 

điểm chỉ đạo của Đảng, mặt khác phải xuất phát từ những quan điểm chỉ 
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đạo chung về xây dựng và phát triển kinh tế, VH, xã hội của thành phố Hải 

Dương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu mục tiêu tổng quát:  

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung huy động mọi nguồn lực, 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữu vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội; xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô 

thị loại I”. Nghị quyết cũng nhấn mạnh mục tiêu chủ yếu, trong 

đó có mục tỷ lệ xây dựng KDC có NVH đạt 100% [20, tr.3]. 

Trên cơ sở những thành tựu và những tồn tại, hạn chế  trong hoạt 

động của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương, cùng với những định 

hướng của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, phát triển đi đôi với việc 

nâng cao chất lượng hoạt động và đổi mới công tác quản lý VH. Các cán bộ 

lãnh đạo quản lý của Trung tâm cần xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương 

hướng hoạt động của Trung tâm và tập trung những vấn đề sau: Phối hợp 

xây dựng đời sống VH và môi trường VH lành mạnh ở cộng đồng dân cư. 

Hoạt động của TTVH phải kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của VH 

truyền thống, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển VH với 

phát triển kinh tế và ổn định chính trị trên địa TP. Đổi mới cơ chế và đầu tư 

toàn diện cho VH về lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý, công tác cán bộ và 

ngân sách, đáp ứng, thúc đẩy nhu cầu tham gia và thưởng thức VH của 

người dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực VH, 

phát huy thế mạnh của các thiết chế VH như TTVH. Thực hiện quy hoạch 

đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ TTVH theo hướng chuyên môn hóa 

và ổn định nhân sự. Chăm lo xây dựng một bộ máy, đội ngũ cán bộ có đủ 

năng lực và khả năng tham mưu, giúp việc, quản lý tốt các hoạt động 
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TTVH trên địa bàn. Đa dạng hóa các hoạt động VH, xây dựng và nâng cấp 

toàn bộ hệ thống thiết chế VH, nâng cao hiệu quả của các hoạt động VH và 

dịch vụ VH. Đồng thời, nâng cao mức hưởng thụ VH của nhân dân trên địa 

bàn, tạo môi trường VH sôi động và lành mạnh, góp phần tích cực xây 

dựng con người mới. 

 Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các thiết chế VH ở các 

cấp, đặc biệt là ở cơ sở theo các mục tiêu trong Đề án của tỉnh dưới nhiều 

hình thức (đầu tư cùa Nhà nước, của cơ sở và đóng góp của nhân dân). 

Thực hiện tốt việc quản lý trong TTVH, nâng cao nhận thức về vai trò hoạt 

động của TTVH. Tổ chức thêm các CLB tại TTVH làm tụ điểm sinh hoạt 

VH cơ sở. 

Việc quản lí các hoạt động của TTVH phải mang tính khoa học, toàn 

bộ hoạt động của nó phải có kế hoạch, có nề nếp, nhưng cũng cần lưu ý 

tính chủ động, sáng tạo của người dân. Mọi người tham gia sinh hoạt tại 

TTVH có quyền tự do sáng tạo, được khuyến khích phát triển tư duy, có 

không gian cho trí tuệ phát triển mà không chịu sự gò bó áp lực của cuộc 

sống. Hoạt động của TTVH luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Nhà nước, 

kết hợp với sự làm chủ của tập thể, XHCN của nhân dân. 

3.2.2. Nhiệm vụ 

Từ những quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước cũng như 

của tỉnh, thành phố Hải Dương về phát triển VH nói chung và các thiết chế 

TTVH nói riêng, hoạt động của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương cần 

tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Phải chú trọng quản lý các hoạt động VH 

hướng vào thực hiện Nghị quyết của Trung ương và đia phương.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về “Xây 

dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” 

và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng: "Xây dựng 

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động 
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lực thúc đẩy sự phát triền kinh tế - xã hội” [15]. Trong những năm tiếp 

theo, Trung tâm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền 

thống, giáo dục pháp luật, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, động viên khuyến khích học tập nâng cao trình độ 

chính trị, VH, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp tư duy khoa học, 

năng động. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về xã hội hóa các hoạt 

động VH nhằm phát triển đời sống VH cơ sở, về xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động VH thông tin. Xây dựng các chính sách VH nhằm 

tăng cường hoạt động kinh tế trong VH và VH trong kinh tế để tạo nguồn 

thu hỗ trợ cho hoạt động và phát triển VH. Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 

đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ 

XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020:  

…Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Triển lãm - 

thương mại, khu vui chơi giải trí…Tiếp tục nâng cao chất lượng 

phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa - thông tin; 

xây dựng một số tượng đài, Nhà hát, rạp chiếu phim thành phố. 

Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; cải tạo, nâng cấp hệ 

thống truyền thanh cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sự nghiệp 

thể dục - thể thao, nâng cao chất lượng thể dục - thể thao quần 

chúng và thể thao thành tích cao… [20, tr.6] 

Tăng cường xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của thiết chế 

TTVH. Phấn đấu nâng cao mức hưởng thụ VH cho nhân dân trên địa bàn, 

tạo môi trường VH trong sạch và lành mạnh, góp phần xây dựng con người 

mới, văn minh, thanh lịch, hiện đại. Hoạt động của TTVH không chỉ là 

nhiệm vụ, công việc của bộ ngành mang tên VH, mà còn là trách nhiệm, sự 

tham gia, phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội trên cơ sở 
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sự chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật về văn hóa của Đảng 

và Nhà nước. Vì vậy, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội thực 

hiện những giải pháp cụ thể và đồng bộ, nhằm hạn chế những yếu kém, để 

VH thực sự thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân, trở thành nền tảng tinh 

thần vững chắc của xã hội, cũng vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát 

triền KT - XH. 

3.3. Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

3.3.1. Nhóm giải pháp về nguồn lực quản lý hoạt động văn hóa 

3.3.1.1. Nguồn nhân lực 

Có thể thấy, yếu tố con người vẫn mang tính quyết định cho sự hiệu 

quả của các thiết chế VH tại cộng đồng, người ta vẫn thường nói “cán bộ 

nào phong trào ấy”.Việc chưa hiệu quả trong hoạt động của Trung tâm VHTT 

cũng có nguyên nhân hạn chế từ năng lực của đội ngũ cán bộ. Thực trạng đội 

ngũ cán bộ của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương có đặc thù riêng. Do 

thực tế công tác tổ chức, đội ngũ cán bộ đang công tác của Trung tâm phần 

nhiều là cán bộ được điều chuyển tại các đơn vị, cơ sở khác trên địa bàn tỉnh, 

nên đa số những đồng chí này đều không được đào tạo cơ bản về trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý văn hóa.  Đội ngũ này thường 

làm việc dựa trên kinh nghiệm là chủ yếu. Mặc dù, Sở VHTTDL kết hợp 

với Cục văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL tổ chức nhiều khóa học bồi dưỡng về 

nghiệp vụ tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa nhưng không giải quyết được 

tận gốc vấn đề, bởi họ chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức căn bản. 

Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm VHTT cần thực hiện tốt công tác 

“chuẩn hóa” cán bộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

trong hàng ngũ lãnh đạo, quản lý và viên chức. Trung tâm cần có kế hoạch 

cụ thể trong việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ VH, không chỉ đáp ứng 

được yêu cầu trong tình hình mới mà còn có đội ngũ kế cận những thế hệ đi 

trước, trong đó đội ngũ nhân sự phải đảm bảo các yêu cầu: 
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Cán bộ phải được đào tạo về phẩm chất đạo đức, lối sống cần kiệm, 

liêm chính, chí công vô tư. Không quan liêu, tham nhũng và kiên quyết đấu 

tranh quan liêu, tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không 

cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, bản thân 

và gia đình gương mẫu chấp hành đúng pháp luật, không lợi dụng chức 

quyền để mưu cầu lợi ích riêng; chấp hành tốt quy định của Đảng và những 

điều đảng viên không được làm và quy định của pháp luật về những việc 

cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

Khiêm tốn, ham học hỏi, cần tiến bộ, qua thực tế cho thấy là cán bộ 

có triển vọng và hiệu quả công việc, tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ tập hợp cán bộ, 

có năng lực tổ chức, điều hành để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực và địa 

bàn công tác được phân công phụ trách, có tác phong sâu sát cơ sở, gắn bó 

mật thiết với nhân dân, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, có bản lĩnh nghề nghiệp để ứng phó kịp thời với những phát 

sinh trong công việc. Luôn tự rèn luyện và trau dồi khả năng nghiệp vụ, 

mạnh dạn, kiên quyết trong xử lý công việc. Kế hoạch xây dựng, đào tạo 

đội ngũ cán bộ VH cần được thực hiện theo từng giai đoạn chặt chẽ và bài 

bản và quy hoạch theo độ tuổi để đảm bảo tính kế cận, chú ý đến ở độ tuổi 

nào sẽ là đào tạo, ở độ tuổi nào sẽ sử dụng để thay thế cho những người 

đến tuổi về hưu. Đào tạo chỉ là một khâu trong quản lý nguồn nhân lực. Vì 

vậy, muốn hoạt động đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả đòi hỏi nhà quản lý 

phải gắn công tác đào tạo với quy hoạch, sử dụng, đãi ngộ và đánh giá 

nhân lực. 

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và tổ chức các 

hoạt động VH cơ sở cho cán bộ. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 

NVH phải có trình độ chuyên môn, được đào tạo tại các trường về chuyên 

ngành liên quan đến VH và quản lý VH theo các bậc học khác nhau như 
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cao đẳng, đại học, sau đại học... để có thể ứng xử phù hợp, bài bản trước 

những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động VH, cũng như 

quản lý hiệu quả các hoạt động này. 

Thực tế đội ngũ cán bộ của Trung tâm VHTT hiện nay hầu hết tốt 

nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng khác (ngoài ngành VH), nên tạo 

môi trường làm việc phù hợp với chuyên môn, để cho họ phát huy được 

năng lực, có điều kiện trải nghiệm thực tế để tích lũy kinh nghiệm làm việc. 

Trong quá trình họ làm việc, nên tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về 

áp dụng luật trong quản lý VH, tạo điều kiện cho họ học tập nâng cao trình 

độ để phục vụ công tác tốt hơn. 

Bên cạnh đó, bản thân các cán bộ của Trung tâm cần nỗ lực học hỏi 

trong việc đổi mới, sáng tạo cách thức tổ chức sinh hoạt, nhằm tạo nên 

những sản phẩm, hoạt động VH hấp dẫn, thu hút được đông đảo cộng đồng 

tham gia, đáp ứng được nhu cầu thụ hưởng VH của người dân, tạo sức hấp 

dẫn cho những nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Đổi mới phong cách làm việc 

của cán bộ Trung tâm, hướng đến thái độ phục vụ người dân đến tham gia 

hoạt động. 

Việc tuyển dụng cán bộ cần minh bạch, công bằng dựa theo những 

tiêu chí cụ thể, mỗi cá nhân ứng tuyển cần có trình độ đáp ứng được yêu 

cầu mà đơn vị có nhu cầu.  

Đội ngũ nhân viên còn ít nên không thể đảm nhận được hầu hết các 

công việc. Chính vì thế, Trung tâm cần làm việc với đội ngũ cộng tác viên. 

Các cộng tác viên của Trung tâm họ đều là những người có năng lực, phẩm 

chất đạo đức. Tạo thêm được mạng lưới cộng tác viên đông đảo, đáp ứng 

được việc tổ chức nhiều hoạt động VH cho Trung tâm. 

Mỗi cán bộ Trung tâm VHTT không những giỏi một nghề mà còn biết 

nhiều việc để cùng nhau hoàn thành  xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được 

các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận và biểu dương khen ngợi.  
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3.3.1.2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa 

Thực tế hiện nay, thành phố Hải Dương chưa có thư viện, chưa có 

một TTVH theo đúng nghĩa, nên việc tổ chức các hoạt động VH, thể thao, 

hội thi, hội diễn, giao lưu VH, văn nghệ, CLB, các lớp năng khiếu… đang 

gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục những hạn chế trên nhằm phục vụ tốt 

các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho nhân 

dân được vui chơi giải trí, sáng tạo góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

cho nhân dân góp phần xây dựng và nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô 

thị loại I trước năm 2020, UBND thành phố Hải Dương cần có kế hoạch 

xây dựng hoặc bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất để có đầy đủ những yêu 

cầu của một thiết chế TTVH. Cần bố trí cho Trung tâm có trụ sở làm việc 

riêng; hội trường đa năng có sân khấu; địa điểm tổ chức các loại hình 

nghiệp vụ tuyên truyền cổ động, triển lãm, thư viện; địa điểm tổ chức các 

lớp năng khiếu, bồi dưỡng nghiệp vụ; khu vực vui chơi giải trí; khu vực 

vườn hoa, cây cảnh, cây xanh. 

Hiện nay UBND tỉnh Hải Dương đã có chủ trương thành lập Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP Hải Dương, Trung tâm sẽ đi vào 

hoạt động trong năm 2019. Như vậy, UBND tỉnh, UBND thành phố Hải 

Dương cần xem xét, bố trí trụ sở làm việc, đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất để 

xây dựng một Trung tâm Văn hóa - Thông tin -  Thể thao mới. Một kiến 

trúc với đầy đủ những yêu cầu trên sẽ cơ bản phục vụ đúng chức năng, 

nhiệm vụ của một Trung tâm VHTT, Thể thao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong thời kỳ mới. UBND thành phố Hải Dương cần nâng mức kinh phí đầu 

tư cho cơ sở vật chất Trung tâm bởi đây là những điều kiện hết sức cần thiết 

cho việc tổ chức hoạt động VH, đáp ứng nhu cầu của người dân. Chúng ta đều 

biết các thiết chế VH nói chung và TTVH là những phương tiện để chuyển tải 

tới quần chúng nhân dân những giá trị VH, là nơi để quần chúng nhân dân 

được hưởng thụ các giá trị VH và sáng tạo VH. Do đó, việc đầu tư kinh phí 
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cho cơ sở vật chất TTVH được đầy đủ, kịp thời sẽ đem lại hiệu quả cao trong 

việc giáo dục, nâng cao nhận thức thức, đáp ứng nhu cầu về VH cho nhân dân. 

Việc tăng cường đầu tư tài chính cho hoạt động VH, tăng cường đầu 

tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Trung tâm VHTT cần được đồng bộ, 

không chỉ tại trụ sở Trung tâm mà còn cho những hoạt động tuyên truyền 

lưu động. Cần đầu tư xe tuyên truyền lưu động để có thể kết hợp công tác 

tuyên truyền phát thanh trên các đường phố và tuyên truyền văn nghệ cổ 

động như Đội Tuyên truyền lưu động của tỉnh. 

3.3.1.3. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa  

Xã hội hóa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây 

dựng CNH - HĐH và trong quá trình giao lưu hội nhập quốc tế sâu rộng như 

hiện nay. Xã hội hóa là một trong những bước đi quan trọng của quá trình này, 

do đó ngành VH nói chung và TTVH nói riêng phải nhanh chóng thúc đẩy quá 

trình xã hội hóa các hoạt động của mình. Trung tâm VHTTthành phố Hải 

Dương là đơn vị sự nghiệp và được bao cấp của Nhà nước, nhưng trên thực tế 

nguồn kinh phí được bao cấp rất hạn chế, không đủ để tổ chức mờ rộng các 

hoạt động đáp ứng nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân thành phố. Cần 

phải đổi mới tư duy trong việc xã hội hóa các hoạt động VH nhằm phát huy 

tiềm năng, trí tuệ, sự sáng tạo, cơ sở vật chất, công sức của nhân dân và các lực 

lượng xã hội cùng Nhà nước nâng cao mức hưởng thụ của cộng đồng đặc biệt 

là thế hệ quần chúng nhân dân đối vói hoạt động TTVH. 

Để đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động TTVH đặc biệt là hoạt 

động học tập vui chơi giải trí cho quần chúng nhân dân, TTVH cần: Phối hợp 

chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố ra quyết 

định về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động của TTVH. 

Cần tăng cường các quan hệ liên kết, đa phương, đa dạng hoạt động giữa các 

NVH, TTVH, CLB cùng cấp và TTVH tỉnh để có thể tổ chức các chương trình 

VH lớn, phục vụ nhân dân. Mở rộng phạm vi hoạt động có thu cho Trung tâm 
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VHTT trong khuôn khổ pháp luật để tạo được nguồn đầu tư trở lại cho VH. 

Khuyến khích các tập thể, cá nhân mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, 

nghệ thuật dân gian truyền thống cho quần chúng như dạy nhạc, dạy hát, múa, 

vẽ, kịch và các nghề khác. Các lớp này tổ chức dạng lớp nghệ thuật hoặc CLB 

ngành nghề đứng độc lập hay trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm VHTT. 

Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia xã hội hóa 

VH, giúp mọi người hiểu rằng đây là cơ hội, là sân chơi bình đẳng của 

những người sáng tạo và hưởng thụ VH.  

Đẩy mạnh việc xã hội hóa gây quỹ và tìm tài trợ là hướng đi mới cho 

hoạt động CLB, nó có ý nghĩa thiết thực cho sự tồn tại và phát triển hoạt 

động này, góp phần huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài 

chính, giúp cho CLB giảm bớt sự lệ thuộc vào cơ quan quản lý VH. 

Tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân và đội ngũ cán bộ làm công 

tác VH về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng về công tác xã hội 

hóa VH. Bản thân các cán bộ của Trung tâm cũng cần năng động trong việc 

tìm các đối tác trong công tác xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền cổ 

động trực quan để vừa tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa 

phương và cũng là tuyên truyền quảng bá cho các doanh nghiệp. 

3.3.2. Nhóm giải pháp cho quản lý hoạt động văn hóa 

3.3.2.1. Cách thức quản lý hoạt động văn hóa ở Trung tâm văn hóa 

Quản lý hoạt động VH nói chung và quản lý hoạt động VH của 

NVH, TTVH đều nằm chung trong phạm trù quản lý VH.  

Quản lý hoạt động VH ở TTVH là sự tác động của các chủ thể quản lý 

trong đó các chủ thể quản lý nhà nước và chủ thể quản lý trực tiếp ở Trung 

tâm tác động liên tục vào các hoạt động của TTVH nhằm tối ưu hóa các 

nguồn lực của Trung tâm trong tổ chức các nhiệm vụ, các hoạt động văn hóa 

của Trung tâm nhằm đạt được mục tiêu các chủ thể đề ra. 

Trong xu thế toàn cầu cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quản lý 
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hoạt động văn hóa ở nước ta cũng phải trở thành một khoa học quản lý. Các 

nhà quản lý cần phải áp dụng quy trình quản lý văn hóa theo hướng hiện 

đại, cần có những công cụ quản lý VH hiện đại ( như kỹ thuật máy tính, 

công nghệ thông tin điện tử...), cần có cơ sở vật chất và nguồn nhân lực có 

chuyên môn nghiệp vụ cao, đủ sức cạnh tranh để thực hiện công tác quản lý 

các hoạt động VH có hiệu quả. Các nhà quản lý cũng cần mở rộng liên kết, 

hợp tác đa ngành, đa thành phần (công lập và ngoài công lập), với tinh thần 

hai bên cùng có lợi và không để đánh mất chức năng, bản sắc VH, môi 

trường hoạt động VH của tổ chức mình; Cần có biện pháp đối sách, cạnh 

tranh về quản lý hoạt động VH với các tổ chức VH đồng nghiệp, với tinh 

thần lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật và hỗ trọ thúc đẩy nhau cùng 

phát triển. 

 Trên cơ sở nắm vững những đặc trưng cơ bản trong hoạt động văn hóa 

của các thiết chế NVH, TTVH, các chủ thể quản lý nhà nước về văn hóa sẽ 

phải xây dựng thể chế, chính sách, quy chế hợp lý cho các lĩnh vực hoạt động 

này. Quản lý nhà nước về VH phải chú trọng quản lý tốt hoạt động VH trong 

quá trình xã hội hóa VH. Thông qua việc xây dựng các đề án, kế hoạch, 

phương pháp, biện pháp hợp lý, khoa học và cụ thể, các chủ thể quản lý trực 

tiếp ở TTVH sẽ đưa ra những giải pháp hữu hiệu cùng sự tổ chức quản lý điều 

hành, phương thức hoạt động phù hợp với đối tượng, các nguồn lực; hướng 

dẫn triển khai kế hoach, tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động VH nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý tốt các lĩnh vực hoạt động VH của TTVH; giúp 

cho các thiết chế NVH, TTVH phát triển các hoạt động VH đạt hiệu quả cao 

hơn, phù hợp với thời kỳ đất nước đang xây dựng theo hướng CNH - HĐH; 

chuyển tải các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới 

nhân dân; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ 

VH, luyện tập thể dục thể thao, của quần chúng nhân dân trong địa bàn thành 

phố và góp phần tô đẹp thêm cảnh quan đô thị cho Thành phố Hải Dương  . 
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3.3.2.2. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động văn hóa 

Trong cơ chế quản lý nhà nước, Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương chịu sự quản lý của UBND thành phố Hải Dương về toàn bộ công tác 

theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. UBND thành phố Hải Dương căn cứ 

theo Nghị quyết HĐND, chương trình phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của 

TP và sự tham mưu của Phòng Văn hóa và Thông tin để chỉ đạo mọi hoạt động 

của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. Nhưng về chuyên môn, Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp thực hiện các hoạt động, công tác chuyên 

môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên trách theo sự phân cấp của Bộ VHTTDL- 

Cục Văn hóa cơ sở là Sở VHTTDL Hải Dương. Chính điều này cho thấy sự 

bất cập trong cơ chế quản lý. Bộ VHTTDL và chính quyền địa phương cần 

ban hành cơ chế phân cấp quản lý hợp lý để đảm bảo đổi mới căn bản cơ chế 

quản lý, đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ công trong việc quản lý hoạt 

động VH của các TTVH nói chung và TTVH thành phố Hải Dương nói riêng; 

Xây dựng và ban hành quy chế khung cho quản lý hoạt động của TTVH cấp 

TP phải mang tính chất mở, không gò bó cứng nhắc và phải khác với quy chế 

hoạt động của các TTVH cấp huyện.  

Các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của VH: 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh,VH là một 

bộ phận quan trọng của sự nghiệp cách mạng, một trong những trụ cột bảo 

đảm sự phát triển bền vững đất nước; Quán triệt tinh thần: “Văn hóa là nền 

tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất 

nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã 

hội”[17]. Đổi mới về chính trị và kinh tế phải đồng thời với việc xây dựng, 

phát triển VH và con người Việt Nam.  

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải 

Dương cho việc quản lý, phát triển các hoạt động của TTVH cần sát sao, 
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thực tế hơn để Trung tâm có thể thực hiện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo về 

chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở, Sở VHTTDL. Bên cạnh đó, các cấp 

chính quyền cũng cần quan tâm đến công tác quy hoạch, kiện toàn tổ chức, 

bổ sung nhân sự có đúng trình độ chuyên môn cho TTVH. Hiện nay Trung 

tâm còn nhiều vướng mắc biên chế thiếu, đặc biệt là chuyên môn biên đạo, 

nhạc công, thanh nhạc và họa sĩ, sáng tác kịch bản, âm nhạc, tổ chức sự 

kiện. Trong khi đó vẫn phải gánh vác các nhiệm vụ theo qui chế. Cũng vì 

công tác tổ chức chưa được kiện toàn thường xuyên, nên lãnh đạo và các 

cán bộ chuyên môn chưa thực sự trách nhiệm, đổi mới, năng động, sáng 

tạo, dám nghĩ dám làm, một số cán bộ viên chức trình độ chuyên môn chưa 

theo kịp yêu cầu phát triển, chưa được đào tạo lại hoặc bồi dưỡng kỹ năng 

tác nghiệp, biên chế nghiệp vụ còn thiếu và yếu.Chính vì vậy,cán bộ đưa 

vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải có khả năng đảm nhiệm 

và hoàn thành tốt chức vụ chủ chốt, có chuyên môn, năng lực tham mưu, tổ 

chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ quản lý các hoạt động VH, thể thao của Trung tâm. 

Hoạt động của TTVH phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, đặc điểm 

tâm lý cũng dễ thay đổi và hoàn toàn bị động bởi sở thích và nhu cầu của 

các đối tượng. Bởi vậy việc đổi mới nội dung hình thức hoạt động là đặc 

biệt cần thiết. Do đó, muốn TTVH phát triển cả về “chất” và “lượng” trước 

hết cần phải thay đổi cơ bản, toàn diện về cách thức quản lý, đa dạng hóa 

nội dung hình thức hoạt động, không nên lặp đi lặp lại hình thức đã quá 

quen thuộc dẫn đến sự nhàm chán. Cần xây dựng bám sát chủ đề chủ điểm 

của tổ chức hoạt động, chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể 

thành phố xây dựng nội dung hoạt động phù hợp vói quan điểm chỉ đạo 

của Đảng và của tỉnh, TP. Cập nhật bổ sung các nội dung có tính thời sự 

trong nước, quốc tế đề từ đó xây dựng được nhiều loại hình hoạt động, 

lồng ghép để giáo dục tư tưởng đạo đức, hỉnh thành quan điểm sống đúng 
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đắn cho quần chúng nhân dân. Mở rộng các hình thức hoạt động phù hợp 

vói đặc điểm tâm sinh lí của quần chúng nhân dân, nắm bắt nhu cầu hiện 

nay của xã hội, cập nhật thông tin, xây dựng mô hình phải có tính thời sự 

được xã hội đang quan tâm hiện nay. Trong công tác quản lý hoạt động 

tuyên truyền cổ động trực quan cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban 

ngành, đoàn thể liên quan, kịp thời điều chỉnh những vi phạm thực hiện 

tuyên truyền của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cổ 

động trực quan trên địa bàn TP.  

Thông qua những hoạt động, mô hình quản lý TTVH hiệu quả trên 

toàn quốc để nhân rộng, cũng như việc trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong 

công tác quản lý TTVH trong tình hình mới, góp phần hạn chế những mặt 

tiêu cực, phát huy những mặt tích cực để công tác quản lý TTVH thực sự 

có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Mạnh dạn quyết 

đoán trong việc đổi mới tư duy lối mòn, phải dám nghĩ dám làm, đầu tư 

công sức trí tuệ để đổi mới cơ chế quản lý hoạt động VH.                                                                                                                                                     

3.3.2.3. Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa 

Đây là vấn đề rất quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả tổ 

chức, quản lý các hoạt động VH của Trung tâm. Vì thế, cán bộ lãnh đạo 

Trung tâm cần thay đổi cách tư duy và phương thức tổ chức, điều hành các 

hoạt động VH, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hiện đại hóa công sở, ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý văn hóa. Tuy nhiên, để 

các thiết chế như Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương có thể nâng cao 

chất lượng các hoạt động, UBND thành phố Hải Dương cần tăng cường 

nguồn ngân sách cho các hoạt động VH của Trung tâm. 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương cần xây dựng kế hoạch hoạt 

động cụ thể từng tháng, từng quý, từng năm trên cơ sở chương trình kế 

hoạch của UBND thành phố Hải Dương để chủ động tham mưu tổ chức các 

hoạt động cho phù hợp, nhất là phục vụ tuyên truyền các ngày lễ lớn, kỷ 
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niệm năm chẵn, các nhiệm vụ chính trị đặc biệt của địa phương. Để đảm 

bảo các mục tiêu của hoạt động theo kế hoạch được thực hiện một cách tốt 

nhất, đem lại lợi ích thiết thực cho những người tham gia, từ cán bộ nhân viên 

Trung tâm cho đến người dân, BGĐ Trung tâm cần có những kế hoạch cụ 

thể để nâng cao chất lượng từng hoạt động.  

* Đối với hoạt động tuyên truyền cổ động 

Công tác tuyên truyền cổ động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống 

xã hội, là một món ăn tinh thần đối với mọi người. Nó quan trọng, vì đây là 

công tác đưa đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bằng 

nhiều kênh, nhiều phương thức, nhiều loại hình tới mọi người dân, cổ vũ 

người dân thực hiện chính sách đó. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng 

cao chất lượng hoạt động tuyên tuyền cổ động trực quan trong thời gian tới, 

cần chú trọng công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền cổ động trực 

quan; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và 

tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào thực hiện tuyên truyền cổ động 

trực quan tại địa phương trong xu thế phát triển hiện nay.  

Trong dịp TP chỉnh trang đô thị xây dựng thành phố Hải Dương trở 

thành đôi thị loại I, Trung tâm cần tham mưu cho lãnh đạo UBND thành 

phố Hải Dương cấp kinh phí thay mới, sửa chữa một số cụm panô lớn, 

panô hộp đèn, tuyên truyền trên các trục đường chính của thành phố; Chọn 

một số khẩu hiệu mang tính chiến lược in trên chất liệu đẹp, để có thể sử 

dụng được nhiều lần, mang lại hiệu quả tuyên truyền nhưng chi phí lại thấp 

hơn cắt khẩu hiệu dán giấy; các cổng chào vào TP trang trí bằng hộp đèn 

led điện tử sẽ cập nhật thay đổi thường xuyên nội dung tuyên truyền các 

chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chào mừng các ngày lễ 

lớn của dân tộc và các cuộc vận động lớn ở địa phương thu hút hơn, góp 

phần giúp bộ mặt của TP trở nên khang trang, văn minh đô thị. Bên cạnh 

đó, Trung tâm cần phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan, kịp thời 
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điều chỉnh những vi phạm thực hiện tuyên truyền của các tổ chức, cá nhân 

tham gia công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn TP. Chủ 

động tháo rỡ các pa nô, banner tuyên truyền... đã trở nên "vô ích" do bị rách 

nát, các chữ ghi trên bảng bị bạc phếch, bong tróc hoặc bị che khuất... 

không chuyển tải được những thông điệp cần tuyên truyền đến người dân.  

Song song với công tác tuyên truyền trực quan, Trung tâm cũng cần 

có những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền lưu động 

cơ sở. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và vận dụng 

sáng tạo, linh hoạt, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như cổ động trực 

quan, VH văn nghệ, câu chuyện thông tin... thành chương trình tổng 

hợp và rõ nét về chủ đề, sát với thực tiễn cuộc sống, tránh gây nhàm chán 

cho công chúng. Các hoạt động tuyên truyền phải bám sát định hướng, chủ 

trương đường lối chính sách, phải có chương trình, kế hoạch cụ thể trước 

mắt, lâu dài, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, linh hoạt trong 

phương pháp thực hiện. Do Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương chưa 

có xe tuyên truyền lưu động và địa điểm tổ chức các cuộc triển lãm lớn tại 

chỗ, trước mắt, Trung tâm cần phối hợp với Đội Tuyên truyền lưu động 

tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động vào các ngày lễ, các sự kiện 

chính trị nổi bật của TP. Đây là hình thức tuyên truyền gần dân nhất, tạo 

hiệu quả tổng hợp gồm những triển lãm nhỏ, văn nghệ cổ động, tranh ảnh 

trực quan; vừa tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong quần chúng, vừa tập 

hợp đông đảo nhân dân để tuyên truyền những nội dung theo yêu cầu đề ra. 

Hình thức tuyên truyền cổ động trực quan sẽ tăng cường, cụ thể hoá các chỉ 

tiêu và các giải pháp thực hiện chương trình dễ hiểu đến nhân dân một cách 

nhanh và chính xác. Để làm tốt công tác này trong thời gian tới, Trung tâm 

cần có sự phối hợp các cơ quan ban ngành, đoàn thể của TP và của tỉnh xây 

dựng các chương trình tuyên truyền cụ thể, hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn. 
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* Đối với hoạt động văn nghệ quần chúng 

Đối với các hoạt động VH văn nghệ thì việc nâng cao chất lượng 

chính là việc đổi mới các hình thức tổ chức, đa dạng hơn nữa các tiết mục 

trong chương trình, cũng như có sự đầu tư từ kịch bản, dàn dựng, trang 

phục, âm thanh, ánh sáng, các hiệu ứng sân khấu khác để mỗi chương trình 

thu hút, hấp dẫn hơn nữa người dân tham dự (cả trực tiếp và gián tiếp), góp 

phần nâng cao đời sống tinh thần của đông đảo người dân. 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động VH gắn với thực tiễn đời 

sống xã hội và nhu cầu người dân, đưa các hoạt động chuyên môn nghiệp 

vụ vào nề nếp, theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, tổ chức tốt các 

hoạt động tại chỗ, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ và đưa các 

hoạt động VH về cơ sở. Tổ chức các hoạt động VH phù hợp với đặc điểm 

địa phương, các nhóm đối tượng và lứa tuổi như người cao tuổi, trẻ em, đặc 

biệt là thu hút những người có tài năng nghệ thuật và có nghề làm cộng tác 

viên trong các hoạt động của VH. 

Chú trọng phát triển nhiều loại hình hoạt động, học tập phục vụ cộng 

đồng. Nâng cao chất lượng các hoạt động VH, tuyên tuyền tại chỗ và cơ sở, 

sưu tầm, lưu giữ, giới thiệu bản sắc VH dân tộc, như hát chèo, hát ca trù, 

hát trống quân, đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động VH. Từng 

bước đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật của nhân dân. 

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình nghệ thuật, nâng cao 

chất lượng biểu diễn, đủ điều kiện phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương, làm nòng cốt và thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở 

phát triển. 

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì và phát triển 

phong trào văn nghệ quần chúng từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, 

góp phần đẩy mạnh phong trào, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 

Phối hợp TTVH tỉnh, Trung tâm Nghệ thuật và tổ chức biểu diễn, Nhà hát 
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chèo Hải Dương, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch mời các 

Nghệ sĩ ưu tú, các nghệ nhân ca trù, hạt nhân văn nghệ để tổ chức lớp tập 

huấn cho các hạt nhân tiêu biểu thuộc các xã, phường, cơ quan, đơn vị 

trường học trong TP đảm bảo cho học viên tiếp thu đầy đủ để về cơ sở triển 

khai nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động VH, văn nghệ là hệ thống 

chân rết thúc đẩy, duy trì và phát triển phong trào. Tổ chức kiểm kê số 

lượng, chất lượng đội văn nghệ quần chúng ở cấp cơ sở để tổng hợp báo 

cáo UBND TP. Đồng thời nắm bắt được thực trạng của phong trào, từ đó 

tham mưu với UBND thành phố Hải Dương, Sở VHTTDL có giải pháp 

quản lý và thúc đẩy phong trào phát triển toàn diện hơn. 

Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh tiếp tục giới thiệu các 

đội văn nghệ quần chúng tiêu biểu trên sóng đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh như Đội văn nghệ xung kích. Tăng cường các chương trình văn nghệ 

ghi hình tại cơ sở để phát sóng tại địa phương. Tham mưu tổ chức các hội 

thi hội diễn văn nghệ cấp TP để chọn đội tham gia các hội thi cấp tỉnh, 

đồng thời định hướng cho phong trào phát triển toàn diện và bền vững. 

Thông qua các hoạt động này, để các đội văn nghệ chia sẻ, học hỏi trao đổi 

kinh nghiệm xây dựng, duy trì và phát triển đội văn nghệ quần chúng cơ sở 

chung tay xây dựng và phát triển nền VH tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.  

* Đối với hoạt động Thư viện 

Những năm qua, thư viện của Trung tâm chưa được chú trọng đầu tư 

cả về cơ sở vật chất và tài liệu. Hoạt động thư viện của Trung tâm vẫn dùng 

chung một khu Hội trường nhỏ với văn phòng UBND thành phố Hải 

Dương. Các tài liệu tham khảo, tạp chí cũ khá nhiều, hầu hết các loại sách, 

tài liệu được tặng và mua từ nhiều nguồn khác nhau tuy rất đa dạng nhưng 

không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu theo chuyên ngành. Mặc khác, 

phần lớn tài liệu tra cứu đã lạc hậu nên ít mang tính thời sự, số liệu không 

còn giá trị sử dụng.  
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Giải pháp quan trọng nhất cho thư viện của Trung tâm VHTT hiện 

nay là cần có một cơ sở vật chất ổn định. Sau khi UBND tỉnh quyết định 

thành lập Trung tâm VHTT, Thể thao TP, UBND thành phố Hải Dương 

cần bố trí trụ sở làm việc của Trung tâm và sắp xếp dành cho Trung tâm 

một phòng để tổ chức hoạt động thư viện, phục vụ bạn đọc. Cán bộ của 

Trung tâm chủ động trong việc sắp xếp tài liệu, cũng như sắp xếp, bài trí 

phòng phục vụ bạn đọc cho hợp lý. Đặc biệt, đầu tư thêm các giá, tủ đựng 

sách mới, phù hợp với diện tích và việc trưng bày tài liệu, tiện ích cho việc 

tra cứu. Vì Thư viện của Trung tâm gần với Thư viện tỉnh, nên Trung tâm 

cần nhắm đến các đối tượng bạn đọc là các cán bộ các cơ quan ban ngành 

đoàn thể ở ngay cạnh Trung tâm và phục vụ các đối tượng là cán bộ hưu trí 

và nhân dân gần thư viện để bổ sung các tài liệu mới mang tính cập nhật để 

phục vụ nhu cầu độc giả. Đồng thời cần bổ sung các loại sách, tài liệu, tư 

liệu mới hàng năm, đặc biệt là sách về Văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị 

quyết của Hội nghị Trung ương, của Đảng bộ Tỉnh, TP Hải Dương. Ngoài 

ra, có thể đưa hệ thống đầu sách, tạp chí lên máy tính của thư viện để người 

đọc có thể dễ dàng tra cứu. Hàng tháng, cán bộ thư viện có thể thông báo 

giới thiệu các loại sách, tài liệu mới cho các bạn đọc thông qua trang 

Website của Trung tâm hoặc hệ thống loa phát thanh của khu dân cư. Bện 

cạnh đó, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ cho thủ 

thư. Hàng năm, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý thư viện tham gia các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để cập nhật thêm những thông 

tin mới.  

Với vai trò quan trọng trong việc cung cấp tài liệu cho bạn đọc, đặc 

biệt là các cán bộ, viên chức các cơ quan ban ngành, trong những năm qua 

thư viện đã có cố gắng để duy trì hoạt động một cách tích cực. Tuy nhiên, 

với những bất cập còn tồn tại, tôi hi vọng trong thời gian tới với sự quan 

tâm của các cấp, thư viện sẽ từng bước thay đổi về mọi mặt để phục vụ tốt 
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hơn cho độc giả. 

* Đối với hoạt động Câu lạc bộ 

Hoạt động CLB không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân 

mà còn đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như TP. Để 

duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 09 CLB thuộc Trung tâm trong 

điều kiện hiện nay Trung tâm chưa đáp ứng được hết yêu cầu về địa điểm, 

cơ sở vật chất, Trung tâm cần có những giải pháp thực tế, dựa vào chính 

các nguồn lực và sự sáng tạo của các CLB. 

Thứ nhất, nâng cao vai trò của Ban Chủ nhiệm CLB. Vai trò xã hội 

của Ban Chủ nhiệm không cao hơn yếu tố tình cảm trong quan hệ giữa các 

thành viên trong CLB, Ban Chủ nhiệm phải thực sự có uy tín, bởi uy tín là 

lực hấp dẫn các hội viên, giữ họ lại sinh hoạt trong CLB và chỉ có Ban Chủ 

nhiệm mạnh mới có CLB mạnh. Căn cứ kế hoạch công tác năm của Trung 

tâm và mục đích chung của CLB, Ban Chủ nhiệm đưa ra phương hướng 

hoạt động trong năm theo chủ đề, chương trình sinh hoạt phong phú, đa 

dạng, thực tế cũng như hình thức hấp dẫn, gắn bó các hội viên với nhau. 

Ngoài ra Ban Chủ nhiệm của các CLB cần tìm kiếm nguồn tài trợ, gây quỹ, 

xây dựng mối quan hệ xã hội cho các hoạt động của CLB, tìm đầu ra cho 

các sản phẩm góp phần tăng nguồn lực tài chính của CLB như: CLB khiêu 

vũ thể thao Trang Bùi đã thực hiện rất tốt việc tổ chức cho các thành viên 

CLB biểu diễn phục vụ các lễ hội, các điểm vui chơi giải trí tạo thu nhập 

cho các thành viên CLB. 

Thứ hai, xây dựng nội quy hoạt động CLB chặt chẽ, đồng thời điều 

hành CLB hoạt động đúng nội quy, quy chế đề ra. Có như vậy mới tạo 

được sự đồng thuận nhất trí cao trong mọi hoạt động của mình, tạo cho hội 

viên tâm lý yên tâm và tin tưởng vào một tổ chức mà họ xây dựng lên trên 

tinh thần đoàn kết, gắn bó, thỏa mãn sự yêu thích và niềm say mê sáng tạo. 

CLB thực sự trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng bất tận của các hội viên, 
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Thứ ba, nâng cao chất lượng chuyên môn các CLB. Các CLB luôn là 

nòng cốt trong hoạt động VH của Trung tâm. Việc mở rộng và đa dạng hóa 

đối tượng tham gia hoạt động CLB, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên ở 

mọi thành phần kinh tế khác nhau, lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau đều có 

thể tham gia vào các hoạt động hưởng thụ và sáng VH theo sở thích của 

mình là một tiêu chí quan trọng cho sự phát triển của CLB. Nên tổ chức 

cho hội viên các CLB đi tham quan thực tế để sáng tác, kết hợp giao lưu, 

biểu diễn với các CLB bạn cũng như tìm đầu ra cho các hoạt động này để 

nâng cao tính chuyên nghiệp. Trung tâm nên thường xuyên trao đổi thông 

tin, phối hợp với các đơn vị liên quan như TTVH tỉnh để tổ chức các lớp 

tập huấn nghệp vụ, bồi dưỡng phương pháp công tác CLB. 

Thứ tư, đổi mới hình thức và nội dung hoạt động. Muốn CLB phát 

triển cả về “chất” và “lượng” thì trước hết phải thay đổi cách thức, đa dạng 

hóa hình thức hoạt động, sự lặp đi lặp lại hình thức đã quá quen thuộc làm 

cho bầu không khí sinh hoạt tẻ nhạt, nhàm chán. Có rất nhiều hình thức 

sinh hoạt mà CLB có thể lựa chọn, thay đổi như hội thảo; tọa đàm; giới 

thiệu tác giả, tác phẩm, gương mặt mới; triển lãm, trưng bày; sinh hoạt văn 

nghệ, biểu diễn nghệ thuật; sinh hoạt ngoài CLB. Ví dụ: CLB thơ của 

Trung tâm có thể thay đổi cách tự đọc thơ cho nhau nghe bằng cách trình 

diễn thơ như mời các cộng tác viên ngâm thơ, hát những bài thơ được phổ 

nhạc; mời các đạo diễn, biên đạo về dàn dựng tạo sự đa dạng trong cách 

thức và biểu diễn nghệ thuật trình diễn… 

Thứ năm, mở thêm CLB và tăng thêm lớp năng khiếu: Trong những 

năm gần đây nhu cầu hưởng thụ văn hóa cùng nhu cầu giải trí của người dân 

đã tăng lên, các buổi giao lưu văn hóa diễn ra thường xuyên hơn, nhiều bộ môn 

thể thao mới, nhiều hình thức giao lưu tổ chức các CLB vui chơi giải trí mới. 

Vì vậy Trung tâm nên mở thêm các CLB mới vừa để thu hút thêm các khách 

hàng tới trung tâm, lại vừa để nhân dân tiếp cận được với các môn thể thao các 
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loại hình vui chơi giải trí mới. 

* Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các các cơ quan ban ngành và các 

thiết chế VH trong tỉnh. Tăng cường mối quan hệ với cơ sở và các đơn vị 

có liên quan trên địa bàn TP và trong toàn tỉnh, cũng như các tỉnh xung 

quanh nhằm thiết lập được mạng lưới các NVH, tạo tiền đề cho sự phát 

triển chung, đa dạng hơn nữa các hoạt động để đáp ứng được yêu cầu tham 

gia hoạt động của người dân. BGĐ Trung tâm cần tham mưu cho lãnh đạo 

Sở VHTTDL tỉnh về Quy chế phối hợp thực hiện tổ chức hoạt động VH 

trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác hiệu quả việc tổ chức thực hiện và phối 

hợp giữa các thiết chế VH, tránh để những hoạt động VH tổ chức trên địa 

bàn bị chồng chéo, lặp lại gây nhàm chán. Đồng thời, việc phối hợp hiệu 

quả giữa các thiết chế VH trong các nhiệm vụ chung của tỉnh còn tiết giảm 

được chi phí tổ chức, dành nguồn lực cho những hoạt động khác được hiệu 

quả hơn. 

Đổi mới công tác hướng dẫn, chỉ đạo các NVH KDC trong TP. Phối 

hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đường lối của đảng, pháp luật của 

nhà nước, xây dựng chương trình biểu diễn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tổ 

chức các hoạt động tại chỗ, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì và 

phát triển phong trào, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động VH, văn 

nghệ là hệ thống chân rết thúc đẩy duy trì và phát triển phong, góp phần 

nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân TP. 

3.3.2.4. Giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng 

Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động VH là nội dung hết sức 

quan trọng trong công tác quản lý VH. Để việc triển khai tổ chức các hoạt 

động VH tại Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương đạt hiệu quả rất cần 

có sự hướng dẫn, định hướng và kiểm tra giám sát của cán bộ chuyên môn. 

Cán bộ của Trung tâm cần thường xuyên cập nhật những văn bản mà nhà 
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nước ban hành để triển khai sao cho kịp thời. Tránh tình trạng văn bản ra 

quyết định mà Trung tâm không biết. Hơn nữa các hoạt động VH diễn ra 

thường niên vì vậy việc hướng dẫn các văn bản là rất cần thiết. 

Do Trung tâm không có chức năng thanh kiểm tra và xử phạt nên 

trong quá trình tổ chức các hoạt động, phát hiện sai phạm, Trung tâm cần 

phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên ngành trong quản lý VH: cơ quan quản 

lý nhà nước, cơ quan công an, quản lý thị trường và thanh tra VH để thống 

nhất cùng giải quyết. Quản lý nhà nước về VH trong bối cảnh KT-XH hiện 

nay đòi hỏi sử dụng đồng bộ các phương pháp kinh tế giáo dục, hành chính 

thích hợp. 

Tăng cường giám sát đối với các hoạt động VH là nhiệm vụ quan 

trọng của quản lý nhà nước, đặc biệt là hoạt động của cơ quan kiểm duyệt, 

thanh tra do VH có mối quan hệ trực tiếp với chính trị, tác động trực tiếp 

với chính trị, tác động trực tiếp tới sự hình thành và phát triển nhân cách, 

do xu hướng xã hội hóa hoạt động VH ngày một mở rộng. Tình trạng VH 

phẩm độc hại lan tràn, tệ nạn xã hội phát triển mạnh trong những năm qua 

lại càng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự kiểm tra, giám sát hoạt 

động sản xuất và kinh doanh dịch vụ VH. 

BGĐ Trung tâm cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết 

quả hoạt động của từng bộ phận. Đồng thời cũng cần có những đợt khảo 

sát, lấy ý kiến của người dân tham gia, cũng như lấy ý kiến về những hoạt 

động mà người dân mong muốn TTVH tổ chức để có cái nhìn toàn diện, 

nhằm có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, tránh để việc tổ chức những 

hoạt động hình thức, không hữu ích.  

Thông qua hoạt động này BGĐ Trung tâm có đánh giá, rút kinh 

nghiệm định kỳ và có khen thưởng kịp thời với những cá nhân có thành 

tích xuất sắc. Trung tâm thường xuyên tổ chức phát động, triển khai và duy 

trì những phong trào thi đua, tìm sáng kiến mới. Nội dung thi đua phải thiết 
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thực, gắn chặt với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa toàn diện, vừa 

có trọng điểm, phù hợp với đặc điểm của từng bộ phận, sao cho mỗi thành 

viên phải lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của tập thể là mục tiêu, là động lực 

quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Công tác khen thưởng 

đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; giải quyết hài hoà các quyền lợi 

của Trung tâm, của tập thể với quyền lợi của cá nhân. Bên cạnh đó, cán bộ 

Trung tâm cần mạnh dạn phê bình nhắc nhở, cũng như nâng cao phần tự 

sửa chữa những vướng mắc, yếu kém còn tồn tại trong công tác là những 

việc làm cần thiết hỗ trợ giúp cho công tác quản lý có hiệu quả. TTVH phải 

xây dựng các phong trào thi đua trong hoạt động VH góp phần xây dựng 

môi trường VH lành mạnh trong nhân dân trên địa bàn. Cán bộ Trung tâm 

trong việc xử lý vi phạm cần phải nghiêm khắc, thể hiện một cách khách 

quan và phải đảm bảo đúng người, đúng luật. Đây cũng là nhiệm vụ và 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong cơ 

quan để công tác VH có hiệu quả thật sự, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của 

công việc trong tình hình mới trong sự nghiệp phát triển VH của cơ quan 

nhà nước đã đề ra. Lấy kết quả thi đua khen thưởng làm một trong những 

căn cứ để xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo, nâng lương, đào tạo 

nâng cao nghiệp vụ trong TTVH. Từ đó tạo động lực cho các cán bộ quan 

tâm và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. 

Tiểu kết  

 Để xây dựng, hoàn thiện, củng cố hệ thống thiết chế TTVH, Đảng, 

Nhà nước, các bộ, ban ngành từ trung ương đến địa phương đã có những 

quan điểm, định hướng và đề ra những chủ trương, chính sách cụ thể, góp 

phần quản lý tốt các hoạt động VH. Việc nghiên cứu kỹ thực trạng các hoạt 

động VH tại Trung tâm VHTT của từng địa phương để đưa ra những giải 

pháp phù hợp cho công tác quản lý hoạt động văn hóa tại Trung tâm 

VHTT, theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đề 
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ra là một việc hết sức cần thiết. Đối với Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương hiện nay, giải pháp cần chú trọng nhất đó là: Nhóm giải pháp về 

nguồn lực dành cho hoạt động văn hóa, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, đầu tư dựng cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa và đẩy 

mạnh hoạt động xã hội hóa; Nhóm giải pháp cho quản lý hoạt động văn 

hóa, trong đó cần đổi mới cơ chế quản lý hoạt động văn hóa, đổi mới và 

nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và giải pháp cho công tác kiểm 

tra, giám sát và thi đua khen thưởng. 

Văn hóa là một lĩnh vực rộng lớn, đa dạng và phức tạp. Do vậy, công 

tác quản lý các hoạt động VH ở TTVH luôn phải đương đầu với những tác 

động ảnh hưởng, thách thức, khó khăn. Để đạt được những bước đột phá 

trong công tác này theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về 

văn hóa, những năm tới, bên cạnh sự ủng hộ, chung tay góp sức của cả hệ 

thống chính trị, của mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, Trung tâm 

VHTT thành phố Hải Dương cần phải nỗ lực không ngừng, thực hiện tốt 

các chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với quần chúng nhân dân, tranh 

thủ sự ủng hộ của các ban, ngành đoàn thể của tỉnh, tích cực tham mưu cho 

lãnh đạo TP tạo cơ chế thu hút mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải 

pháp đã nêu ở trên, với sự phối hợp nhịp nhàng sẽ khắc phục những hạn 

chế của Trung tâm trong thời gian tới, nhanh chóng từng bước thay đổi 

diện mạo của Trung tâm VHTT. Quản lý tốt các hoạt động VH của 

Trung tâm, góp phần tạo môi trường học tập, vui chơi giải trí lành mạnh 

để quần chúng nhân dân phát triển toàn diện, góp phần nâng cao đời 

sống VH của cộng đồng địa phương trong thời gian tới, hòa chung với sự 

nghiệp phát triển VH của cả nước trong giai đoạn mới hiện nay.  
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KẾT LUẬN 

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là 

động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

sâu rộng như hiện nay, một trong những vấn đề quan trọng đối với quốc gia 

là vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của mình. Chính vì vậy, 

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp xây dựng và phát triển VH. 

NVH, Trung tâm VHTT là một thiết chế VH tổng hợp, đa chức năng, trải 

qua nhiều năm, thiết chế này vẫn đang đồng hành với đời sống nhân dân và 

là một phần không thể thiếu của xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng đối với 

đời sống kinh tế, chính trị, VH, xã hội.  

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền của TP và tỉnh Hải Dương, sự hỗ trợ, chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ của bộ, ngành VHTTDL, công tác quản lý các hoạt động VH của 

các thiết chế VH trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và Trung tâm VHTT 

thành phố Hải Dương nói riêng đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. 

Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương luôn phát huy đoàn kết nội bộ, đổi 

mới, năng động, đồng thuận vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành tốt các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã thực hiện tốt việc tuyên truyền 

phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; tổ chức các hoạt động VH, vui chơi giải trí góp phần định hướng, 

nâng cao đời sống VH của người dân, hướng đến xây dựng một lối sống lành 

mạnh, nhân cách tốt để hạn chế thấp nhất các tệ nạn xã hội, thúc đẩy các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Bên cạnh những thành tựu nhất định, trong công tác quản lý các hoạt 

động VH tại Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương vẫn còn những hạn 

chế bởi những yếu tố tác động. Trung tâm VHTT cũng mới chỉ đáp ứng 

được nhu cầu hưởng thụ VH của một bộ phận dân cư trong TP. Nội dung 
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và hình thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới sáng tạo. Nguyên nhân dẫn 

đến thực trạng này cơ bản là do khó khăn về cơ sở vật chất hạ tầng và đội 

ngũ cán bộ còn thiếu, năng lực chuyên môn hạn chế nên chưa phát huy hết 

vai trò quản lý các hoạt động VH của Trung tâm. Tổ chức quản lý, duy trì 

và phát triển chất lượng các loại hình hoạt động VH là một nhiệm vụ cơ 

bản, quan trọng trong công tác xây dựng đời sống VH cơ sở của thiết chế 

TTVH. Do đó, cần sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể để có thể tạo mọi điều kiện 

thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của TTVH. 

Trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy 

mạnh CNH - HĐH, hội nhập quốc tế, nhiều loại hình VH nghệ thuật, giải 

trí đang phát triển. Quản lý tốt các hoạt động VH tại các thiết chế VH như 

TTVH là cơ sở, động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương. 

Chính vì vậy, những vấn đề về tổ chức, quản lý các hoạt động VH tại các thiết 

chế TTVH cần tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh, có cái nhìn sát thực hơn 

trong cách đưa ra hướng giải quyết. Cán bộ quản lý VH, phải dựa vào đặc thù 

riêng của từng thiết chế VH để có những giải pháp hữu hiệu nhất.  

 Để Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương ngày một phát triển bền 

vững, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu sáng 

tạo và hưởng thụ của nhân dân, Trung tâm cần hội đủ 3 yếu tố cơ bản đó là: 

Tổ chức bộ máy và cán bộ, cơ sở vật chất và kinh phí, phương pháp tổ chức 

hoạt động nghiệp vụ và ngoại giao. Trong công tác tổ chức các hoạt động 

văn hóa, cần phải có sự kết hợp giữa yếu tố khoa học và nghệ thuật, giữa 

chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực phong tục, tập quán, các giải pháp quản 

lý về dự báo xu hướng phát triển VH, để VH phát triển theo đúng định 

hướng của Đảng… 

Sau gần một năm thực hiện nghiên cứu đề tài luận văn, với kinh 

nghiệm của một người làm công tác quản lý TTVH tỉnh Hải Dương và 
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nhiều năm theo dõi hoạt động của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương, 

tác giả luận văn đã có những cái nhìn toàn diện hơn về những kết quả đạt 

được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý hoạt động VH 

của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương. Những nghiên cứu, giải 

pháp của đề tài hy vọng sẽ góp phần làm tiền đề cho sự phát triển thay 

đổi diện mạo của Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương trong thời gian 

tới, xây dựng Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương được phát triển 

toàn diện hơn. Tác giả hy vọng, những kết quả nghiên cứu của đề tài đã 

chỉ ra, không chỉ cho công tác quản lý VH tại Trung tâm VHTT thành 

phố Hải Dương mà sẽ góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn về công tác quản lý VH tại các thiết chế TTVH ở nhiều địa 

phương khác trong và ngoài tỉnh. 
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Phụ lục 2 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN, DANH SÁCH NGƯỜI TRẢ LỜI 

2.1. Câu hỏi phỏng vấn 

2.1.1. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương 

- Xin ông cho biết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên 

chế phòng Văn hoá và Thông tin TP Hải Dương 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin chịu sự quản lý Nhà nước của 

Phòng Văn hóa và Thông tin. Với tư cách là Trưởng Phòng Văn hóa và 

Thông tin trong nhiều năm qua, xin ông cho biết quá trình thành lập, quá 

trình thay đổi địa điểm hoạt động, cũng như cơ sở vật chất của Trung tâm 

Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương từ ngày thành lập đến nay. 

-  Đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm VHTT 

thành phố Hải Dương. 

- Đánh giá về các hoạt động của Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dương. 

2.1.2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương 

- Việc quản lý các hoạt động văn hóa của Trung tâm VHTT thành 

phố Hải Dương hiện nay có thuận lợi và khó khăn gì? 

- Đ/c cho biết thực trạng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết 

bị của Trung tâm hiện nay như thế nào? 

-  Được biết, công tác tuyên truyền cổ động là một hoạt động nổi bật 

của Trung tâm, đ/c cho biết hàng năm, Trung tâm tổ chức nâng cao chất 

lượng công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - xã hội như thế nào? 

- Đ/c cho biết hiện nay có bao nhiêu CLB thuộcTrung tâm quản lý/ 

Quá trình thành lập và tổ chức hoạt động của các CLB này như thế nào? 

- Công tác hướng dẫn và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho hạt 

nhân cơ sở của Trung tâm những năm qua như thế nào? Khả năng tiếp nhận 

và phát huy của các hạt nhân sau mỗi đợt tập huấn? 
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- Là một cán bộ lãnh đạo trẻ, được điều động về Trung tâm VHTT từ 

năm 2015 và mới được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm từ tháng 2/2017, đ/c 

có những sáng kiến, nghiên cứu, thử nghiệm và đưa mô hình nghiệp vụ nào 

mới vào hoạt động của Trung tâm VHTT. 

2.1.3. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thông tin thành phố Hải Dương 

- Đ/c cho biết công tác quản lý các hoạt động Văn hóa văn nghệ và 

các Câu lạc bộ thuộc Trung tâm thời gian qua như thế nào? 

- Hiện nay Trung tâm có đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và hưởng 

thụ về văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn không? 

2.1.4. Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương 

- Đ/c cho biết cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay của Trung tâm có hợp lý? 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm để phục vụ 

cho các hoạt động như thế nào? 

2.1.5. Trưởng Phòng Phong trào Thư Viện tỉnh Hải Dương 

- Đ/c đánh giá về hoạt động thư viện của Trung tâm VHTT trong 

thời gian qua như thế nào? 

- Thư viện tỉnh Hải Dương đã có những hỗ trợ gì cho hoạt động thư 

viện của trung tâm? 

2.1.5. Người dân địa phương 

- Trong thời gian rỗi, ông (bà) tham dự vào các hoạt động của Trung 

tâm VHTT thành phố Hải Dương như thế nào? 

- Các chương trình hoạt động của Trung tâm VHTT có đáp ứng nhu 

cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân không? Mức độ 

như thế nào? 

- Theo ông (bà), để nâng cao chất lượng các hoạt động của Trung 

tâm, Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương cần phải làm gì? 

2.2. Danh sách người tham gia trả lời phỏng vấn 
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- Ông Bùi Dương Nghĩa, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành 

phố Hải Dương. 

- Ông Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

thành phố Hải Dương. 

- Ông Nguyễn Hồng Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa -

Thông tin thành phố Hải Dương: Phụ trách công tác Văn hóa văn nghệ, 

trực tiếp phụ trách các Câu lạc bộ: Ca nhạc, Khiêu vũ, Rồng lân 

- Ông Phạm Văn Thọ - Cán bộ Kế toán, thực hiện nhiệm vụ Hành 

chính - Quản trị - Dịch vụ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố 

Hải Dương. 

- Bà Trương Thị Hồng Anh, Trưởng Phòng phong trào Thư Viện 

tỉnh Hải Dương. 

- Bà Đinh Thị Tuyết , Trưởng khu 9, phường Trần Hưng Đạo thành 

phố Hải Dương.  Địa chỉ nhà: Số 40B Đại lộ Trần Hưng Đạo, khu 9, thành 

phố Hải Dương. 
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

3.1. Hoạt động của một số Câu lạc bộ thuộc Trung tâm văn hóa - 

Thông tin thành phố Hải Dương 

 

3.1.1. CLB khiêu vũ Bạch Đằng của Trung tâm tham gia giải khiêu vũ thể 

thao mỏ rộng tỉnh Hải Dương lần thứ nhất năm 2011 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. CLB khiêu vũ Bạch Đằng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 28/11/2018] 
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3.1.3. CLB khiêu vũ Ánh Dương tổ chức giao lưu với các CLB trong tỉnh năm 2015 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. CLB khiêu vũ Ánh Dương thuộc Trung tâm VHTT thành phố Hải 

Dươngtổ chức chương trình giao lưu với 19 CLB đến từ 10 tỉnh, thành phố 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 04/11/2018] 
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3.1.5. CLB ca nhạc xung kích tham gia giao lưu văn nghệ năm 2013 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa -Thông tin thành phố Hải Dương] 

 

 

3.1.6. Một buổi giao lưu thơ ca giữa CLB thơ của Trung tâm với CLB thơ 

huyện Gia Lộc  năm 2014 

[ Nguồn tác giả sưu tầm: http://sovhttdl.haiduong.gov.vn ] 

http://sovhttdl.haiduong.gov.vn/
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3.1.7. CLB Rồng lân tham gia biểu diễn phục vụ lễ hội năm 2015 

[Nguồn tác giả sưu tầm] 

 

3.1.8. CLB Đàn hát dân ca tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng 

ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp năm 2016. 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 
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3.2. Một số hoạt động tuyên truyền cổ động của Trung tâm 

 

3.2.1. Dàn dựng các panô tranh cổ động tuyên truyền năm 2016 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 

 

3.2.2. Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan của Trung tâm năm 2015 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 
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3.2.3. Hoạt động trưng bày sách của Trung tâm năm 2017 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 

 

 

3.2.4. Xe đi phát thanh tuyên truyền lưu động tại thành phố Hải Dương  

năm 2017 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 
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3.2.5. Trang trí phục vụ Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP tại hội trường 

Trung tâm năm 2018 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 15/5/2018] 

 

3.2.6. Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan của Trung tâm năm 2018 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 27/11/2018] 
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3.3. Một số hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và tổ chức các Hội thi 

hội diễn của Trung tâm 

 

3.3.1. Liên hoan văn nghệ thiếu nhi với các làn điệu dân ca năm 2013 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 

 

3.3.2. Trung tâm tổ chức Liên hoan tiếng hát Thành Đông năm 2014 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 
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3.3.3. Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành 

phố Hải Dương, tổ chức vào 30/10/2017 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 

 

3.3.4. Liên hoan ca múa, nhạc các làng, khu dân cư văn hóa năm 2017 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 
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3.3.5. Hội diễn sân khấu không chuyên năm 2018.  

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 09/8/2018] 

 

3.3.6. Liên hoan tiếng hát đồng quê lần thứ 5 năm 2018  

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 30/8/2018] 
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3.3.7. Đ/c Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm trao giải cho các em thiếu 

nhi tại Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách năm 2018 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/7/2018] 

 

3.3.8. Trung tâm tổ chức Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách hè 2018 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/7/2018] 
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3.3.9. Lãnh đạo TRUNG TÂM VHTTphát biểu tại Hội đồng thẩm định nghệ 

thuật tuyển chọn biểu trưng thành phố Hải Dương, năm 2017 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 

 

3.3.10. Trung tâm tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi hè, năm 2018 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 
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3.4. Một số thành tích tiêu biểu của Trung tâm đã đạt được 
 

 

3.4.1. Trung tâm được Bộ VHTTDL tặng cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc, năm 2009 

[Nguồn tác giả sưu tầm] 

 

3.4.2. Trung tâm được Bộ VHTTDL tặng cờ thi đua năm 2015 

[Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương] 
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 3.4.3. Trung tâm được Giám đốc Sở VHTTDL tặng Giấy khen năm 2018  

[Nguồn: Tác giả chụp lại ngày 30/8/2018] 

 

3.4.4. Đ/c Giám đốc Trung tâm được Chủ tich UBND tỉnh tặng Danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 

[Nguồn: Tác giả chụp lại ngày 03/8/2018] 
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Phụ lục 4 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

CỦA TÁC GIẢ LUẬN VĂN 

4.1. Bài: Trung tâm Văn hoá tỉnh Hải Dương: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền cổ động - Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải 

Dương- Số 04 năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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4.2. Bài: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động văn hóa của Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin TP.Hải Dương - Tạp chí Khoa học và Công nghệ  

ISSN 0866 - 7985, Số 05 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải 

Dương 
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