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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lễ hội và sự kiện là những hình thức hoạt động văn hóa cộng đồng
tập trung và nổi bật, phổ biến ở tất cả các nền văn hóa trong quá khứ cũng
như đương đại, đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của con người như:
Tín ngưỡng - tôn giáo, kỷ niệm lịch sử, tôn vinh giá trị hay truyền thông cổ vũ công chúng.
Là một đặc trưng truyền thống trong văn hóa Việt Nam, lễ hội là dấu
mốc quan trọng của nhịp sống cộng đồng con người trong một năm. Đó
cũng là dịp để người dân hòa mình một cách tích cực và cởi mở vào quá
trình sáng tạo văn hóa trong môi trường cộng đồng hướng tới các giá trị
chung. Có những truyền thống lễ hội đã được xác lập thành phong tục lâu
đời, tuy nhiên cũng có những truyền thống lễ hội mới được hình thành một
vài chục năm, thậm chí là trong vài năm trở lại đây.
Hải Phòng là mảnh đất ngàn năm văn hiến, có vị thế địa chính trị
quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ nói riêng và cả nước nói
chung. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, Hải Phòng đều được các
triều đại xác định là “cửa ngõ của Kinh thành”, là nơi đầu sóng ngọn gió, lá
chắn tuyến đầu để bảo vệ đất nước. Trong sự nghiệp cách mạng của dân
tộc, Hải Phòng tiếp tục là địa phương đi trước về sau, vừa là tiền tuyến, vừa
là hậu phương trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ của dân tộc. Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, Hải
Phòng là địa phương có nhiều đột phá táo bạo, gợi mở, góp phần với Trung
ương hoạch định chiến lược đổi mới đất nước [62].
Hải Phòng ngày nay đã và đang từng bước chuyển mình, hội tụ
nhiều yếu tố để trở thành Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của
vùng Duyên hải Bắc bộ; là thành phố Cảng, đầu mối giao thông quan trọng
và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội
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đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú
có sức lan tỏa, kế thừa và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống,
đậm bản sắc Hải Phòng…Chính vì lẽ đó, việc tổ chức các sự kiện văn hóa
lớn tại thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền,
quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về những truyền thống văn hóa
lịch sử, tiềm năng thế mạnh của thành phố.
Việc tổ chức sự kiện văn hóa có thể coi là một trong những “kênh”
ngoại giao cần thiết của thành phố với các đối tác nhằm tạo sự thân thiện,
hiểu biết lẫn nhau để cùng hướng đến kết quả hợp tác và đạt được mục đích
phát triển cao nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh.
Năm 2012, được sự đồng ý của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, thành phố Hải Phòng vinh dự được đăng cai tổ chức Năm Du
lịch Quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng 2013, đây chính là cơ hội để
thành phố có thể quảng bá về hình ảnh mảnh đất, con người Hải Phòng,
điều này cũng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển du lịch nói riêng
và phát triển kinh tế xã hội nói chung của thành phố.
Để khởi động cho Năm Du lịch Quốc gia khu vực Đồng bằng sông
Hồng 2013, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố đã
chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các đơn vị liên quan quyết
tâm tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ Lần thứ nhất - Hải Phòng 2012, đồng
thời phấn đấu đưa Lễ hội trở thành sự kiện thường niên, là niềm tự hào của
thành phố với nhiều nét mới lạ, độc đáo, có sức hút, để đến với Lễ hội Hoa
Phượng đỏ người dân và du khách sẽ vừa là chủ thể và vừa là khách thể. Bên
cạnh đó, từng bước hình thành một lễ hội văn hoá lớn mang đặc trưng

của thành phố Cảng gắn với hình ảnh Hoa Phượng.
Đến nay, Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng đã trải qua được 7
mùa Lễ hội và dành được sự quan tâm đặc biệt đông đảo của các tầng
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lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, thu hút được sự chú ý theo dõi
của nhân dân cả nước. Chất lượng lễ hội ngày càng được nâng lên,
công tác tổ chức bài bản đã mang lại cho Lễ hội Hoa Phượng đỏ một
diện mạo mới, hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong mắt người dân và du
khách; từng bước khẳng định vị thế của một lễ hội vượt qua khuôn
khổ vùng miền và trở thành sản phẩm du lịch mới và riêng có của
thành phố Cảng Hải Phòng.
Với mong muốn công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Hoa Phượng
đỏ hàng năm sẽ góp phần khẳng định về sự phát triển của một thành
phố văn minh, năng động, đầy sức sống, là cách để bày tỏ, thể hiện
được tâm hồn, tính cách của người Hải Phòng, từng bước lan toả,
thấm sâu vào tiềm thức của nhân dân thành phố và du khách; là nét
đẹp văn hoá để mỗi người con đất Cảng dù ở bất cứ nơi đâu đều tự
hào và nhớ về quê hương yêu dấu của mình. Tác giả luận văn chọn Đề
tài: “Quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ ở Thành phố Hải Phòng” làm
luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý văn hóa.
2. Tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu về Lễ hội không phải là vấn đề mới, từ trước đến nay đã
có rất nhiều tác giả cũng như công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tuy
nhiên, các công trình nghiên cứu đó chủ yếu đi vào tìm hiểu những vấn đề
chung về công tác quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống, quản lý di
tích lịch sử văn hóa.
Bên cạnh những lễ hội truyền thống, những hình thức tổ chức lễ hội
mới đang diễn ra biến động và từng bước định hình trong điều kiện mới đó
là các lễ hội hiện đại - lễ hội du lịch, lễ hội văn hoá - thể thao - các ngày lễ
kỷ niệm đang ngày càng mở rộng với nhiều quy mô, mức độ và nội dung
phong phú đa dạng, sinh động… Liên quan đến loại hình lễ hội mới mang
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màu sắc hiện đại có rất nhiều công trình nghiên cứu, trong đó có Khóa luận
tốt nghiệp Đại học “Tìm hiểu Lễ hội truyền thống và Lễ hội hiện đại Việt
Nam qua báo chí” của tác giả Nguyễn Thanh Trà, Khoa Báo chí, Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm
2006 [44].
Khóa luận tốt nghiệp Đại học “Đánh giá lễ hội Carnaval Hạ Long
2012 phục vụ phát triển du lịch” của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Nga,
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, năm 2012 [32].
Khóa luận này, tác giả đã tập trung tìm hiểu về loại hình du lịch lễ
hội và lễ hội du lịch để từ đó đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường, khai
thác các giá trị của lễ hội du lịch phục vụ phát triển du lịch. Qua đó, thấy
được thực trạng khai thác lễ hội phục vụ hoạt động du lịch tại Quảng Ninh,
từ đó đưa ra những giải pháp để khai thác tốt hơn những nét độc đáo của lễ
hội góp phần cho du lịch Hạ Long thêm thu hút và phát triển hơn.
Đối với Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng là một loại hình lễ hội văn
hóa du lịch mới đến nay mới được tổ chức lần thứ 7, mặc dù đã có một số
công trình nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau, song chưa có công trình
nào đề cập một cách cụ thể và sâu sắc. Vì vậy nguồn tư liệu được sử dụng
trong khóa luận chủ yếu là các tài liệu văn bản, kế hoạch, báo cáo tổng kết
hoạt động hàng năm của Sở Văn hóa và Thể thao và UBND thành phố Hải
Phòng…
Ngoài ra thông tin đề cập đến lễ hội phần nhiều là những ý kiến trao
đổi bàn luận, những bài viết phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
Một số công trình nghiên cứu về lễ hội Hoa Phượng đỏ đã công bố có
thể kể đến Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Thực trạng
và giải pháp khai thác phát triển của tác giả Đào Thị Hoa, chuyên ngành Văn
hóa du lịch, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, năm 2012 [18].
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Khóa luận này, tác giả đã tìm hiểu, phân tích về những bất cập, hạn
chế trong quá trình tổ chức lễ hội, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục và
bổ sung những ý tưởng mới để lễ hội Hoa Phượng Đỏ thực sự trở thành
thương hiệu sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng truyền thống và là sự kiện
thường niên của thành phố Hải Phòng.
Khóa luận tốt nghiệp Đại học Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu
điển hình Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng của tác giả Trần Thị Ngân,
chuyên ngành Văn hóa du lịch, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, năm
2013 [33]. Khóa luận đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về lễ hội, lễ hội du
lịch, phân tích so sánh giữa lễ hội du lịch hiện đại và lễ hội du lịch truyền
thống, tập trung tìm hiểu về công tác chuẩn bị, tổ chức, nội dung và cách
thức triển khai lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ nhất tại Hải Phòng, đánh giá
một số tác động của lễ hội đối với sự phát triển du lịch của thành phố.
Đồng thời, đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm khai thác có hiệu quả
lễ hội Hoa Phượng đỏ trong việc góp phần phát triển du lịch của thành phố
Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung một cách bền vững.
Nhìn chung, có thể thấy lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng hiện
đang thiếu những công trình nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu một cách
có hệ thống để từ đó đưa ra được những giải pháp hữu hiệu trong công tác
tổ chức, quản lý và phát triển được thương hiệu của lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng.
Do đó, việc lựa chọn đề tài “Quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ ở Thành
phố Hải Phòng” để khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý, công tác tổ chức,
đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý lễ hội,
phát triển thương hiệu của lễ hội trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cần thiết
đặt ra.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nhận thức đúng về vị trí, vai trò và giá trị của Lễ hội
trong giai đoạn hiện nay, tác giả luận văn đi sâu phân tích, đánh giá những
kết quả đạt được và hạn chế trong công tác quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ
hiện nay; từ đó đề xuất một số nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả
công tác quản lý, tổ chức Lễ hội trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tác giả luận văn tập trung giải quyết những vấn đề sau:
Hệ thống hóa, những vấn đề lý luận chung về lễ hội và lễ hội truyền
thống Việt Nam, các văn bản về quản lý lễ hội làm cơ sở khoa học trong
công tác tổ chức, quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ.
Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, quản lý lễ
hội Hoa Phượng đỏ trong giai đoạn hiện nay, chỉ ra những thuận lợi khó
khăn trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý,
tổ chức lễ hội và phát triển thương hiệu Lễ hội Hoa Phượng đỏ cho phù
hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là tổng thể công tác quản lý, tổ
chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ tại thành phố Hải Phòng hiện nay
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Luận văn nghiên cứu về các hoạt động tổ chức Lễ
hội Hoa Phượng đỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Về thời gian: Kể từ lần tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng lần
thứ nhất năm 2012 cho đến nay năm 2018.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp sau:
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Phương pháp tổng hợp tài liệu, nhằm đánh giá các công trình về lễ
hội, quản lý lễ hội, đọc, phân tích, tổng hợp, khái quát các tài liệu lý luận
và thực tiễn có liên quan đến đề tài nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho việc
khảo sát.
Phương pháp điền dã dân tộc học sử dụng nhằm thu thập tư liệu. Tác
giả luận văn khảo sát thực tế, tham dự việc tổ chức lễ hội để có được sự
đánh giá trực tiếp về công tác tổ chức và hoạt động quản lý lễ hội, phỏng
vấn một số đối tượng là các nhà quản lý trực tiếp và gián tiếp Lễ hội Hoa
Phượng đỏ, các phóng viên, nhà báo tham dự Lễ hội. Bên cạnh đó, tác giả
còn tiến hành chụp ảnh để thu thập thêm nguồn tài liệu ở lễ hội.
6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng công tác quản lý,
tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ từ năm 2012 đến nay, những tồn tại hạn chế
trong công tác tổ chức, quản lý để từ đó có thể định hướng, phát huy nâng
cao vai trò của công tác quản lý và phát triển thương hiệu Lễ hội Hoa
Phượng đỏ - Hải Phòng.
Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống về lễ hội, đóng góp
thêm nguồn tư liệu về công tác tổ chức, quản lý lễ hội Hoa Phượng đỏ.
Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý, tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ.
Tác giả luận văn mong muốn kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là
tài liệu tham khảo cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng,
UBND thành phố Hải Phòng. Đồng thời sẽ là cơ sở tư liệu tham khảo cho
các tác giả sau này nghiên cứu về Lễ hội Hoa Phượng đỏ.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần: Mở đầu; Kết luận; Tài liệu tham khảo và Phụ lục; nội
dung của luận văn được chia thành 3 chương:
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Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ ở
thành phố Hải Phòng
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ ở
thành phố Hải Phòng
Chương 3: Một số giải pháp duy trì và phát triển Lễ hội Hoa Phượng
đỏ ở thành phố Hải Phòng.
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Khái niệm lễ hội
1.1.1.1. Lễ hội
Lễ hội là một bộ phận quan trọng của kho tàng di sản văn hóa quý
báu của dân tộc; là nét đẹp văn hóa được hình thành, bổ sung và phát triển
cùng với lịch sử của dân tộc; trở thành nhu cầu sinh hoạt văn hóa không thể
thiếu của nhân dân, nhằm thỏa mã khát vọng về nguồn, nhu cầu văn hóa
tâm linh; tăng cường giao lưu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân
dân ở mọi miền đất nước [67].
Cho đến nay, có rất nhiều quan điểm, định nghĩa về Lễ hội:
Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (2015):
Lễ là hệ thống các hành vi, động tác nhằm biểu hiện lòng tôn
kính của con người đối với thần linh, phản ánh những ước mơ
chính đáng của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa
có khả năng thực hiện. Hội là sinh hoạt văn hóa tôn giáo, nghệ
thuật của cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, từ sự tồn tại
và phát triển của cộng đồng, sự bình yên cho từng cá nhân, sự
hạnh phúc cho từng gia đình, sự vững mạnh cho từng dòng họ, sự
sinh sôi nảy nở của gia súc, sự bội thu của mùa màng [20, tr.674].
Theo quan điểm của tác giả Vũ Ngọc Khánh: “Lễ hội cũng có thể gọi
là hội lễ, đó là hình thức sinh hoạt văn hóa xã hội của một tập thể, một tổ
chức thuộc giới, nghề, ngành hoặc tôn giáo trong phạm vi một địa phương
hoặc trong cả nước” [25, tr.79].
GS. Trần Ngọc Thêm và các cộng sự lại cho rằng:
Lễ hội là sự tổng hợp cái linh thiêng và cái trần thế, nhằm thể
hiện lòng biết ơn và bày tỏ nguyện vọng cùng sự cầu mong của
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mình đối với tổ tiên và các thế lực siêu nhiên trong vũ trụ; phân
bố theo không gian; có khuynh hướng thiên về tinh thần; mang đặc
tính mở (lôi cuốn mọi người tìm đến); mục đích nhằm duy trì quan
hệ bình đẳng giữa các thành viên trong làng xã” [39, tr.269].
Theo tác giả Ngô Đức Thịnh thì, “Lễ hội là một trong những hiện
tượng sinh hoạt văn hóa cổ truyền tiêu biểu của nhiều tộc người ở nước ta
cũng như trên thế giới. Nó là tấm gương phản chiếu khá trung thực đời
sống văn hóa của mỗi dân tộc” [40, tr.7].
Còn theo tác giả Cao Đức Hải, “Lễ hội là tổ hợp các yếu tố và hoạt
động văn hóa đặc trưng của cộng đồng, xoay xung quanh một trục ý nghĩa
nào đó, nhằm tôn vinh và quảng bá cho những giá trị nhất định” [14, tr.14].
Đây là một cách nhìn có tính hình thức về hiện tượng và có thể bao trùm
lên mọi hiện tượng được gọi là hội hè.
Lễ hội là một loại hình văn hóa mang đến cho cộng đồng sự thỏa
mãn về mặt tâm linh cũng như tạo ra những hy vọng về nhu cầu sinh tồn
của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng. Và trên hết, lễ hội cũng phản
ánh những nét đặc trưng về lịch sử và văn hóa của mỗi địa phương và của
từng quốc gia qua các phương diện văn học như: truyền thuyết, thần thoại,
ca dao…; qua nghệ thuật sân khấu, diễn xướng, dân ca, dân nhạc…; qua
phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, lễ hội là một trong những di sản
văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, đồng thời ban hành nhiều
công ước quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của nó trong đời
sống đương đại [68].
1.1.1.2. Khái niệm về sự kiện
Theo Từ điển Tiếng việt (2002): “Sự kiện” là “Cái gì, việc gì quan
trọng đã xảy ra”. Từ “sự kiện” trong tiếng Việt còn được sử dụng để chỉ
những sự việc quan trong, sự cố bất ngờ xảy ra ở hầu như tất cả các lĩnh
vực của thế giới tự nhiên và đời sống xã hội [59].

11
Tác giả Cao Đức Hải trong cuốn Quản lý lễ hội và sự kiện đã cho rằng:
Từ “sự kiện” không chỉ là một thuật ngữ riêng cho lĩnh vực khoa
học về quản lý văn hóa, tuy nhiên do thói quen dùng từ, “sự
kiện” trong cụm từ chuyên môn “quản lý sự kiện” đã đi vào đời
sống với cách hiểu và cũng là để chỉ những hoạt động quan
trọng, tập trung và nổi trội trong đời sống cộng đồng và tổ chức
dưới các hình thức thuộc phạm trù văn hóa như: kỷ niệm - nhắc
nhở và tôn vinh những giá trị có tính dấu mốc lịch sử của cộng
đồng hay cá nhân, phô diễn và tôn vinh những giá trị văn hóa
nghệ thuật hay thể thao, truyền thống quảng bá chính trị hay
thương mại… Xét về nghĩa từ, thì “sự kiện” có thể bao hàm cả
các hình thức lễ hội “sự kiện lễ hội”, nhưng do tính đặc thù về
loại hình cũng như tầm quan trọng và quy mô của các sự kiện lễ
hội, người ta đã sử dụng cụm từ “Lễ hội và sự kiện” để nhấn
mạnh về tầm vóc cũng như sự phức tạp về quản lý các sự kiện lễ
hội, trong khi đề cập đến các sự kiện nói chung [14,tr.25].
Trong nhiều năm trở lại đây, lễ hội đương đại hay các sự kiện văn
hóa lớn đã diễn ra quanh năm ở khắp vùng miền của Tổ quốc, phong phú
và đa dạng cả về tên gọi, số lượng, quy mô, tầm vóc, phạm vi nội dung và
hình thức thể hiện… Đó là chính là nhu cầu tất yếu khách quan, là sự cần
thiết của một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập
và phát triển, là sáng tạo nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn
hoá, đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người,
tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đất nước với bạn bè quốc tế.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng được tổ chức thường niên, có
thể coi là bước đột phá trong công tác tổ chức sự kiện, quảng bá hình
ảnh về mảnh đất và con người của Hải Phòng với bạn bè trong nước và
quốc tế; thu hút khách du lịch đến với thành phố…qua đó từng bước
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hình thành nên một Lễ hội văn hóa lớn, đặc trưng của thành phố gắn với
hình ảnh loài Hoa Phượng.
1.1.2. Khái niệm quản lý và quản lý lễ hội
1.1.2.1. Quản lý
Thuật ngữ quản lý có nhiều cách hiểu khác nhau.
Trong sách Luật hành chính Việt Nam cho rằng:
Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng
quyền lực nhà nước đối với quá trình xã hội và hành vi hoạt động
của công dân do các cơ quan hành pháp từ Trung ương đến cơ sở
tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà
nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự an ninh,
thỏa mãn những nhu cầu hàng ngày của nhân dân [60, tr.19].
Theo Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước (2003):
Hiểu theo nghĩa rộng thì quản lý là hoạt động có mục đích của
con người, theo nghĩa hẹp quản lý là sự sắp đặt, trông nom công
việc. Theo nghĩa thông thường và phổ biến thì quản lý là hoạt
động tác động một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể
quản lý vào một đối tượng để điều chỉnh các quá trình phát triển
xã hội và hành vi của con người, nhằm duy trì tính ổn định và
phát triển đối tượng theo những mục tiêu đề ra [19, tr.5].
Tác giả Mai Hữu Khuê trong cuốn Lý luận quản lý nhà nước (2003)
xác định rằng: “Quản lý là hoạt động nhằm tác động có tổ chức của chủ thể
vào một đối tượng nhất định để điều chỉnh các quá trình xã hội và các hành
vi của con người, nhằm duy trì sự ổn định và sự phát triển của đối tượng
theo những mục đích nhất định” [27, tr.14].
Theo quan điểm của tác giả Cao Đức Hải trong cuốn Quản lý lễ hội
và sự kiện (2014):
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Quản lý xã hội là sự tác động đến xã hội, nhằm mục đích duy trì,
những đặc điểm về chất, điều chỉnh, hoàn thiện và phát triển
những đặc điểm đó. Quản lý cũng là một khoa học dựa trên cơ sở
vận dụng các quy luật phát triển của các đối tượng khác nhau,
đồng thời quản lý còn là một nghệ thuật. Những hình thức quản
lý có ý thức luôn gắn liền với hoạt động có mục tiêu, có kế hoạch
của những tập thể lớn hay nhỏ của con người thực hiện qua
những thể chế xã hội và mục đích nội dung, cơ chế quản lý và
phương pháp quản lý các hiện tượng xã hội tùy thuộc vào chế độ
chính trị xã hội [14, tr.20].
Như vậy có thể hiểu quản lý là một hoạt động có chủ đích, là sự tác
động liên tục của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý về nhiều mặt bằng
một hệ thống luật lệ, chính sách, nguyên tắc và phương pháp cụ thể nhằm
thực hiện các mục tiêu xác định. Quản lý nhà nước là sự tác động của các
chủ thể mang quyền lực nhà nước, chủ thể bằng pháp luật tới các đối tượng
quản lý nhằm thực hiện các chức năng đối nội, đối ngoại của nhà nước.
1.1.2.2. Quản lý lễ hội và sự kiện
Lễ hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư
tưởng, xây dựng đạo đức lối sống của mỗi người, vì vậy quản lý lễ hội là
tạo điều kiện cho lễ hội phát triển theo đúng định hướng phát triển của đất
nước và phù hợp với quy luật của thời đại.
Khi bàn về lễ hội, tác giả Nguyễn Hồng Chương cho rằng:
Mỗi lễ hội có những nét đặc thù riêng và cách tổ chức khác nhau,
nhưng mục đích chung của lễ hội ở nước ta đều dựa trên những
nguyên tắc chung và ý nguyện của mỗi người dân, bảo đảm nét
văn hoá truyền thống dân tộc và của địa phương, ghi nhận công
lao và học tập truyền thống của các bậc tiền nhân trong lịch sử,
giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với đất
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nước nói chung, địa phương nói riêng, cầu mong cho dân giàu,
nước thịnh, cá nhân và gia đình những điều tốt lành và hạnh
phúc. Do đó, công tác quản lý lễ hội luôn được coi trọng và chỉ
đạo chặt chẽ nhằm bảo đảm cho người dân tham gia lễ hội thực
sự văn minh, an toàn, tiết kiệm [65].
Quản lý nhà nước đối với lễ hội chính là sự tác động của bộ máy nhà
nước đối với các hoạt động tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo cho công tác tổ
chức lễ hội đạt hiệu quả cao nhất. Quản lý nhà nước được thực hiện thông
qua việc ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức và quản lý
lễ hội.
Để quản lý tốt lễ hội cần có sự hỗ trợ đắc lực của các mặt quản lý
khác như: quản lý di tích, quản lý đất đai, quản lý an ninh trật tự, vệ sinh
môi trường nơi diễn ra lễ hội…Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành
trong công tác tổ chức và quản lý sẽ tạo hiệu quả cao để lễ hội diễn ra được
an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.
Trong giai đoạn hiện nay, quản lý lễ hội là một trong những nhiệm
vụ quan trọng và cấp bách, vấn đề này càng trở nên cấp bách hơn khi sự
“bùng nổ” của lễ hội thời gian gần đây đã tác động mạnh mẽ đến đời sống
văn hóa, xã hội. Lễ hội không còn là việc riêng của từng địa phương hay
ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch nữa, mà quản lý lễ hội đã trở thành vấn
đề của cả hệ thống chính trị.
Quản lý lễ hội và sự kiện đó chính là công tác quản lý nhà nước đối
với hoạt động lễ hội và sự kiện, tổ chức lễ hội và sự kiện. Trong đó,
quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội và sự kiện là việc sử dụng các
công cụ quản lý như chính sách, luật pháp, bộ máy và các nguồn lực
khác để kiểm soát hay can thiệp vào các hoạt động lễ hội và sự kiện,
nhằm duy trì hệ thống chính sách và luật pháp hiện hành có liên quan do
nhà nước ban hành.
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Còn tổ chức lễ hội và sự kiện được hiểu như sự huy động - tổ chức
và điều hành các nguồn lực nhằm tạo ra một sản phẩm lễ hội và sự kiện đáp
ứng các mục tiêu đã xác định trước của tổ chức có tư cách pháp nhân sở
hữu sự kiện, đó là công việc quản lý một dự án sáng tạo sản phẩm lễ hội và
sự kiện.
Trong trường hợp này, quản lý lễ hội và sự kiện được coi như một
loại công việc, một công nghệ hay một phương pháp. Bao gồm, một quá
trình gồm bốn giai đoạn: xác định và tổ chức dự án sự kiện (định hình sự
kiện), lập kế hoạch sự kiện, tổ chức dàn dựng sự kiện, và kết thúc sự kiện.
1.2. Căn cứ pháp lý quản lý lễ hội của thành phố Hải Phòng
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng có khoảng
1270 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 470 cơ sở đã được xếp hạng, phần lớn
các cơ sở tín ngưỡng này hàng năm đều tổ chức lễ hội, đa số các lễ hội đều
có quy mô nhỏ, mang tính chất vùng miền, thu hút số lượng khách tham gia
trong phạm vi hẹp (làng, xã).
Có khoảng 400 lễ hội được quản lý, trong đó có 05 lễ hội quy mô
cấp quốc gia và các lễ hội thường niên cấp thành phố và địa phương. Các lễ
hội đều thành lập Ban Tổ chức lễ hội và báo cáo nội dung tổ chức, kết quả
tổ chức lễ hội về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo đúng quy
định tại Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội [7].
Xác định công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố
Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc góp phần giữ gìn và
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu
tín ngưỡng của nhân dân.
Những năm qua, thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản
nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống
văn minh trong các lễ hội như:
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- Kết luận số 04 - KL/TU ngày 20/3/2013 của Thành ủy Hải Phòng
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số
27-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) và Chỉ thị số 15 - CT/TU của Ban
Thường vụ Thành ủy (Khóa XI) về thực hiện nếp sống văn hóa thực hành
tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.
- Quyết định số 2822/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác trên
địa bàn thành phố. Trong đó có quy định về công tác quản lý và tổ chức lễ
hội; quy định cụ thể các lễ hội khi tổ chức phải xin phép UBND thành phố
(thủ tục, hồ sơ xin phép tổ chức, thời gian tổ chức lễ hội theo quy định);
các lễ hội khi tổ chức không phải xin phép nhưng trước khi tổ chức phải
báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; quy
định việc báo cáo bằng văn bản khi tổ chức lễ hội; quy định về việc thành
lập Ban tổ chức lễ hội; hướng dẫn cụ thể nội dung phần lễ và phần
hội…cùng nhiều quy định cụ thể khác.
Trên cơ sở hướng dẫn và chỉ đạo của Trung ương, hàng năm vào dịp
trước Tết Nguyên đán, UBND thành phố đều ban hành Chỉ thị về việc tăng
cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt
động lễ hội trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, năm 2016, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 05/CTUBND ngày 28/01/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và
thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016 trên địa bàn
thành phố Hải Phòng [49]. Nội dung Chỉ thị nêu rõ và yêu cầu Thủ trưởng
các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng nhân dân thành phố
thực hiện nghiêm Chỉ thị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành
phố về công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt
động lễ hội trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực
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hiện Chỉ thị và giao Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, kiểm tra đôn đốc và
tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ
tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chỉ thị này hàng năm trên địa bàn
thành phố.
UBND thành phố cũng ban hành các công văn: Số 575/VP-VH ngày
28/01/2016 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016
theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số
155/BVHTTDL – VHCS ngày 19/01/2016; Công văn số 695/VP-VH ngày
04/02/2016 về việc thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày
22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ
hội[1C]; Công văn số 2496/VP-VH ngày 02/11/2016 về việc tăng cường
công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017…
Để công tác tổ chức và quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ diễn ra đảm
bảo yêu cầu, phong phú, hấp dẫn và thành công, hàng năm UBND thành
phố Hải Phòng cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến
công tác tổ chức Lễ hội như: các Kế hoạch về Tổ chức lễ hội Hoa Phượng
đỏ; Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ; Quyết định
thành lập các Tổ công tác chuyên trách chuẩn bị nhiệm vụ tổ chức lễ hội
Hoa Phượng đỏ; Quyết định Ban hành Quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi
của tổ chức và cá nhân tham gia quảng cáo, tài trợ tổ chức các hoạt động lễ
hội Hoa Phượng đỏ…
Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ hội Hoa Phượng
đỏ, thành phố cũng như các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đều có nhiều
công văn liên quan tới công tác chỉ đạo và thực hiện như: việc Thanh tra,
kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn thành phố;
đề nghị truyền hình trực tiếp chương trình lễ hội Hoa Phượng đỏ; Họp báo
tuyên truyền lễ hội; xin phép bắn pháo hoa tại Chương trình nghệ thuật
khai mạc lễ hội…
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Để phục vụ cho Lễ hội Hoa Phượng đỏ (lần thứ 7) - Hải Phòng 2018,
Cơ quan Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đã tham mưu ban hành
trên 350 văn bản của UBND thành phố để chỉ đạo, triển khai các công việc
liên quan đến hoạt động lễ hội, như:
Công văn số 947/UBND – VH ngày 26/2/2018 của UBND thành phố
về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn
minh trong hoạt động lễ hội;
Công văn số 1217/UBND – VH ngày 14/3/2018 của UBND thành
phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về công tác
chuẩn bị tổ chức các Lễ hội trên địa bàn thành phố;
Kế hoạch số 84/KH – UBND ngày 23/3/2018 của UBND thành phố
về việc Tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018;
Quyết định số 594/QĐ – UBND ngày 23/3/2018 của UBND thành phố
về việc Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018;
Quyết định số 595/QĐ- UBND ngày 23/3/2018 của UBND thành
phố về việc Thành lập các Tổ công tác chuyên trách chuẩn bị nhiệm vụ tổ
chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018;
Công văn số 1428/UBND – VH ngày 26/3/2018 của UBND thành
phố về việc đề nghị truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật khai mạc
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018;
Công văn số 1860/UBND – VH ngày 11/4/2018 của UBND thành
phố về việc xin phép bắn pháo hoa tại Chương trình nghệ thuật khai mạc
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018;
Công văn số 1906/VP-VH ngày 12/4/2018 về Kế hoạch tổ chức
chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Hải Phòng với các quốc gia 2018 và
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018;
Kế hoạch số 105/KH – UBND ngày 13/4/2018 của UBND thành phố
về Vận động tài trợ Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018;
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Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND thành phố
về Ban hành Quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân
tham gia quảng cáo, tài trợ tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2018;
Công văn số 2320/UBND – VH ngày 27/4/2018 về thực hiện ý kiến
chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa
Phượng đỏ - Hải Phòng 2018;
Công văn số 2313/UBND-VH ngày 27/4/2018 về phê duyệt Chương
trình chi tiết các hoạt động chào mừng các Ngày lễ lớn trong tháng 5 năm
2018, kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng
đỏ - Hải Phòng 2018.
1.3. Khái quát về thành phố Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ
1.3.1. Khái quát về thành phố Hải Phòng
Hải Phòng là thành phố ven biển thuộc vùng Duyên hải Bắc Bộ, cách
Thủ đô Hà Nội 120 km về phía Đông Đông Bắc, là Đô thị loại I cấp Quốc
gia, có vị trí địa lý, kinh tế, quân sự hết sức quan trọng, một cực tăng
trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc.
Quy mô đất đai: 156.176 ha; quy mô dân số: hiện trạng đến năm
2016 là 1.980.800 người; dự báo đến năm 2025 khoảng 3.000.000 người;
đến năm 2035 dự báo khoảng 5.000.000 người (trên cơ sở kết hợp tăng dân
số tự nhiên và dân số cơ học).
Địa hình của Hải Phòng thay đổi rất đa dạng phản ánh một quá trình
lịch sử địa chất lâu dài và phức tạp. Phía Bắc của thành phố có dáng dấp
của một vùng trung du với những đồng bằng xen đồi. Trong khi đó, tại phía
Nam của thành phố lại có địa hình thấp và khá bằng phẳng của một vùng
đồng bằng thuần túy nghiêng ra biển.
Ngoài ưu thế về vị trí địa lý, Hải Phòng còn có điều kiện cảnh quan
tự nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn phong phú, đa
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dạng. Nguồn lợi từ biển đặc sắc là thế mạnh để phát triển du lịch và các
ngành dịch vụ khác.Là một địa danh du lịch hấp dẫn với vùng đất có truyền
thống, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử tự nhiên độc đáo.
Được coi là vùng đất đầu sóng, ngọn gió, “phên dậu” phía Đông của
đất nước, Hải Phòng có vị thế chiến lược trong toàn bộ tiến trình đấu tranh
dựng nước và giữ nước của dân tộc. Người Hải Phòng với tinh thần yêu
nước nồng nàn, tính cách dũng cảm, kiên cường, năng động, sáng tạo, đã
từng chứng kiến và tham gia vào nhiều trận quyết chiến chiến lược trong
chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là vùng đất in
đậm dấu ấn chống ngoại xâm trong suốt quá trình lịch sử 4000 năm của dân
tộc Việt Nam, với các chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền
năm 938, của Lê Hoàn năm 981, của Trần Hưng Đạo năm 1288…
Đến nay, các chiến tích đó vẫn còn tồn tại rất nhiều di tích lịch sử,
lưu truyền biết bao truyền thuyết dân gian, để lại cho hậu thế nhiều công
trình văn hoá, nghệ thuật có giá trị. Đến Hải Phòng, đặt chân đến bất cứ
đâu chúng ta cũng bắt gặp các di tích, các lễ hội gắn với những truyền
thuyết, huyền thoại về lịch sử oanh liệt chống ngoại xâm của Hải Phòng.
Những di tích, lễ hội này chính là nguồn tiềm năng quan trọng cần được
quan tâm bảo vệ tôn tạo để phục vụ phát triển du lịch [16].
Toàn thành phố hiện có 470 di tích được xếp hạng, trong đó có 02 di
tích quốc gia đặc biệt (danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà và Khu di tích
Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm); 112 di tích cấp quốc gia và hàng
trăm di tích cấp thành phố….
Nhiều lễ hội lớn như: lễ hội Chọi trâu (Đồ Sơn); lễ hội Minh Thề
(Kiến Thụy) - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; lễ hội Làng cá Cát Bà
(Cát Hải); lễ hội hát Đúm (Thủy Nguyên); lễ hội Đền Trạng Trình Nguyễn
Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo); lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân; lễ hội
Chiến thắng Bạch Đằng Giang;… và lễ hội Hoa Phượng đỏ - một sự kiện
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văn hóa du lịch được tổ chức thường niên trong vài năm trở lại đây, đã và
đang trở thành một thương hiệu lễ hội đặc trưng của Hải Phòng [17].
Thành phố Hải Phòng từ lâu cũng nổi tiếng là cảng biển lớn nhất ở
miền Bắc, một đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống giao thông
thuỷ, bộ, đường sắt, hàng không trong nước và quốc tế, là cửa chính ra biển
của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Hải Phòng cũng là đầu mối giao
thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Chính vì vậy, trong
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng châu thổ sông Hồng, Hải Phòng
được xác định là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc
(Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); là trung tâm công nghiệp kỹ thuật cao,
dịch vụ, du lịch lớn có sức cạnh tranh cao; trọng điểm phát triển kinh tế
biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học công nghệ
của Vùng duyên hải Bắc Bộ [9].
Những năm qua, thế và lực của Hải Phòng ngày một nâng lên, qua
đó đã khẳng định được vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính
ra biển của miền Bắc và một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm
phía Bắc. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển
dịch đúng hướng, phát huy ngày càng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành
phố, không gian kinh tế được mở rộng.
Kết cấu hạ tầng giao thông - đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội được
quan tâm tập trung đầu tư, nhất là một số dự án lớn có ý nghĩa chiến lược
đối với sự phát triển của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đã
tạo điều kiện cho sự phát triển đột phá của Hải Phòng trong thời gian tới.
Phát huy những thành quả của hơn 30 năm đổi mới và kết quả 15
năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khóa IX về “Xây dựng và
phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước”, bằng tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc, Đảng
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bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành
tích nổi bật, trên mọi lĩnh vực, mở ra một thời kỳ mới phát triển của thành
phố Cảng, tạo nền móng quan trọng để Hải Phòng vững vàng “Vươn ra
biển lớn”, trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại [3].
1.3.2. Khái quát về Lễ hội Hoa Phượng đỏ
Lễ hội Hoa Phượng đỏ là sự kiện du lịch - văn hóa được tổ chức
thường niên và đã trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng,
được nhân dân địa phương và du khách đón nhận.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ ban đầu được phát động tổ chức với mục đích
tổ chức một sự kiện văn hóa lớn của thành phố, quảng bá tên tuổi của thành
phố, quảng bá và thúc đẩy cho ngành du lịch của thành phố.
Nói đến Lễ hội Hoa Phượng đỏ, không thể không nhắc đến mùa lễ
hội năm 2013, Hải Phòng được chọn là trung tâm Năm du lịch quốc gia
Đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt ý nghĩa bởi đó cũng là năm Bộ Chính trị
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW về “xây dựng và phát
triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”, trong đó xác định rõ Hải Phòng cần “phát triển mạnh du lịch và
kinh tế gắn liền với biển”. Kết quả ấn tượng thành phố đạt được trong thực
hiện Nghị quyết 32 là nền tảng cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Kết luận 72
với định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn
minh, hiện đại.
Nhận thức rõ ý nghĩa này, việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ
thường niên được coi là nhiệm vụ định hình rõ một sản phẩm du lịch, đồng
thời là phương tiện hữu hiệu quảng bá hình ảnh và thành tựu của thành phố.
Năm 2013, nhân dịp sự kiện “Năm Du lịch Quốc gia khu vực đồng
bằng sông Hồng” tại Hải Phòng, thành phố đã tiếp tục tổ chức, nâng cấp
quy mô, nội dung, cách thức tổ chức và kể từ đó thành phố đã chính thức
đặt nền móng cho sự kiện này trở thành một sự kiện thường niên của thành
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phố và cũng kể từ đó sự kiện bắt đầu một dấu ấn quan trọng, trở thành “Lễ
hội Hoa Phượng đỏ” được liên tục duy trì cho đến nay.
Nhìn từ góc độ du lịch, lễ hội Hoa Phượng đỏ xứng đáng là điểm
nhấn quan trọng đối với miền đất biển, với những địa danh nổi tiếng Cát
Bà, Đồ Sơn, Bạch Long Vỹ…
Việc tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ ngay từ lần đầu đã thể hiện quyết
tâm rất lớn của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực ủng hộ của các cấp, ngành,
địa phương, doanh nghiệp.
Với lễ hội Hoa Phượng đỏ, thành phố Hải Phòng chính thức lựa chọn
được cho mình một hoạt động quảng bá lớn nhất và có tính đại diện cho
văn hóa và du lịch của thành phố Cảng; khẳng định một Hải Phòng anh
hùng giàu tiềm năng, sẵn sàng chào đón mọi cơ hội nhằm thay đổi diện
mạo của thành phố theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ, trước hết đó là biểu tượng của một loài hoa
từ lâu đã gắn liền với tên tuổi của thành phố Hải Phòng. Hình ảnh của hoa
phượng đã đi sâu vào thơ ca, nhạc họa, ăn sâu vào tâm thức của mọi thế hệ
người dân Hải Phòng.
“Tiếng còi tàu rời bến ngân vang
Đêm thao thức sao trời sao biển
Những đứa con trọn đời dâng hiến
Cho mùa hoa cháy lửa mặt trời
Tôi yêu người lắm, Hải Phòng ơi!
Tiếng rao đêm chập chờn góc phố
Màu áo em hay màu phượng đỏ
Nghiêng mặt hồ Tam Bạc đường hoa.”
(Hải Phòng thành phố tôi yêu - Hoàng Cẩm Thạch)
Có thể nói, tháng 5 là tháng đặc biệt nhất của mỗi người con Hải
Phòng, tháng có ngày Kỷ niệm giải phóng Hải Phòng, tháng rợp trời Hoa
Phượng đỏ.
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“Nơi ấy có loài hoa thắp lửa mùa hè
Và ngày ngày thủy triều đi qua, bồng bềnh nỗi nhớ
Sóng gió quanh năm bạc màu áo thợ
Vẫn hẹn hò dịu ngọt ánh trăng lên
Thành phố này Hoa Phượng là tên em
Một Hải Phòng đắm say bao kỷ niệm”
(Thành phố Hoa thắp lửa - Tùng Ngọc)
Ai đi qua Hải Phòng mùa phượng đỏ đều ấn tượng rằng, hoa phượng
dường như đỏ tươi hơn nơi khác, cánh hoa dày hơn và chùm sai bông hơn,
người Hải Phòng thì biết rõ đúng là như thế và hơn thế… Hoa phượng còn
là biểu tượng của tuổi trẻ, rừng rực cháy trong mưa nhiệt huyết tuổi hai
mươi, đã từ lâu hoa phượng như thể hiện ý chí, khát khao của người dân
thành phố. Lễ hội Hoa Phượng đỏ trong mùa hạ chính là niềm tự hào của
người dân thành phố với loài hoa mang lại nét riêng cho thành phố Cảng
Hải Phòng, lễ hội Hoa Phượng đỏ cũng chính là điểm hẹn về văn hóa thành
phố Cảng .
Theo nhà báo, nhà thơ Hải Như - tác giả của bài thơ “Thành phố Hoa
phượng đỏ”, được nhạc sỹ Lương Vĩnh phổ nhạc thành bài hát “Thành phố
Hoa Phượng đỏ” nổi tiếng, chia sẻ: Việc tổ chức lễ hội Hoa Phượng cho
Hải Phòng là một ý tưởng hay, là khát khao mơ ước từ lâu không chỉ của
riêng ông mà của tất cả những ai đang gắn bó và dành tình yêu sâu sắc cho
thành phố Hải Phòng, bởi từ lâu Hoa phượng vỹ đã trở thành biểu tượng
của thành phố Hải Phòng. Phượng vỹ là loài cây phổ biến của Việt Nam,
Hải Phòng không phải là nơi duy nhất, song đây lại là nơi trồng nhiều
phượng nhất cả nước, đó cũng là lý do hoa phượng được coi là loài hoa tôn
vinh thành phố, là cốt cách, linh hồn, thể hiện sức trẻ của thành phố duy
nhất trên thế giới có tên gọi vô cùng thân thương là “Thành phố Hoa
Phượng đỏ”.
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Sau mỗi dịp lễ hội, hình ảnh đất và người Hải Phòng sẽ đến với khắp
nơi, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh về mọi mặt của vùng đất Hải
tần phòng thủ khi xưa. Bên cạnh đó, càng khẳng định thêm truyền thống
trung dũng, kiên cường của vùng đất và con người Hải Phòng từ thời Nữ
tướng Lê Chân cho tới ngày nay và đang tiếp tục vươn lên phát triển mạnh
mẽ, xứng đáng là một cực tăng trưởng vùng động lực kinh tế của miền Bắc.
Qua việc tổ chức thành công các mùa Lễ hội Hoa Phượng đỏ, thành
phố Hải Phòng đã tạo một tiếng vang lớn trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ
và cả nước, khẳng định vị thế đầu tàu, là cực tăng trưởng trọng điểm của cả
khu vực như khẳng định của Kết luận 72 của Bộ Chính trị. Để từ đây, Hải
Phòng vững tin đi đến những mục tiêu cao hơn, về quy mô, tầm vóc, diện
mạo cũng như trình độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội…
đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.
1.3.2.1. Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2012
Sau rất nhiều năm trăn trở, nỗ lực tìm hướng đi riêng, năm 2012, lần
đầu tiên thành phố Hải Phòng chính thức lựa chọn và tổ chức lễ hội Hoa
phượng đỏ làm hoạt động quảng bá - văn hóa du lịch quan trọng của mình.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ diễn ra lần đầu tiên cũng thể hiện được sự tích cực
chuẩn bị, để Hải Phòng đảm nhận nhiệm vụ là địa phương đăng cai tổ chức
Năm du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng 2013.
Lễ hội lần đầu tiên diễn ra không chỉ đơn thuần là một sự kiện nghệ
thuật đa dạng sắc màu, mà đó còn là sự độc đáo, mới lạ về một lễ hội gắn
với loài hoa biểu tượng của thành phố - Hoa Phượng đỏ.
Lễ hội đã truyền đi thông điệp ca ngợi mảnh đất và con người Hải
Phòng, khẳng định những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, tạo sự phấn
khởi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thêm nghị lực, ý chí và niềm tin
vượt qua khó khăn, thách thức để thành phố tiếp tục phát triển bền vững.
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Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ nhất (năm 2012) diễn ra trong 2 ngày
9 và 10/6/2012, với chủ đề Đêm hội “Lung linh sắc đỏ Hải Phòng”, chương
trình nghệ thuật có sự góp mặt không chỉ của những nghệ sỹ chuyên
nghiệp, nổi tiếng mà còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên không chuyên
là học sinh, sinh viên, người dân… tham gia biểu diễn. Điều đó được thể
hiện đậm nét, thành công trong hợp xướng bài hát “Thành phố Hoa Phượng
đỏ” với sự tham gia của 500 người, tất cả dường như đã thể hiện được khát
vọng và niềm tin của người Hải Phòng về một thành phố ngày càng “rộng
dài rực sáng”… [45].
“Chất liệu” của loài Hoa Phượng vĩ đã trở thành chủ đề, yếu tố chi
phối tất cả các hoạt động liên quan đến lễ hội Hoa phượng đỏ: các cuộc thi
viết thơ, văn về hoa phượng đỏ trong học sinh, sinh viên; thi ảnh, tranh đẹp
về hoa phượng, sáng tác các ca khúc, truyện; chương trình ca nhạc có chủ
đề về thành phố và hoa phượng, diễu hành mô tô, xe đạp kết nối các điểm
du lịch, liên hoan lân – sư - rồng; chung kết liên hoan Aerobic; trình diễn
thư pháp về hoa phượng… Dù các hoạt động chính của lễ hội được tổ chức
tại khu vực trung tâm thành phố, nhưng tại các Khu du lịch Cát Bà, Đồ
Sơn… đều có những hoạt động thiết thực hưởng ứng.
Ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trong
một cuộc phỏng vấn trả lời cơ quan báo chí, đã khẳng định: Một trong
những yếu tố quan trọng làm nên thành công của lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng lần thứ nhất, đó chính là việc xác định tổ chức lễ hội phải mang
bản sắc riêng của Hải Phòng, không sao chép ở bất kỳ lễ hội nào. Điều này
thể hiện ở việc mượn hình ảnh của Hoa Phượng để tổ chức các hoạt động
xoay quanh hình ảnh đó, trọng tâm là Đêm hội “Hoa Phượng đỏ” để khai thác,
truyền tải những nét riêng có của con người, văn hóa và mảnh đất Hải Phòng.
Để đến với lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ nhất, du khách bốn phương có thể
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thêm hiểu, thêm yêu thành phố Hải Phòng đang trên đà nỗ lực phát triển, rực
rỡ muôn màu, tươi tắn và mạnh mẽ nơi “đầu sóng, ngọn gió” [45].
1.3.2.2. Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2013
Điểm nhấn của chương trình Lễ hội Hoa phượng đỏ 2013 đó chính là
chương trình Carnaval đường phố tái hiện các lễ hội dân gian của người
dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng như: Lễ hội Yên Tử, chọi Trâu
Đồ Sơn, Hội Lim, Phủ Giầy....
Tham gia trình diễn tại Lễ khai mạc có sự tham gia của hơn 2.500
diễn viên chuyên nghiệp, câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng, nghệ nhân dân
gian của thành phố Hải Phòng và 10 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông
Hồng; cùng đông đảo lực lượng sinh viên, thiếu niên, nhi đồng, diễn viên
các đoàn nghệ thuật quốc tế…
Theo kịch bản, chương trình nghệ thuật được chia làm 3 chương
gồm: Trầm tích miền châu thổ; Những cánh buồm phù sa và Phượng hồng
trong sắc màu thành phố.
Tất cả các chương được kết nối theo một dòng chảy với chủ đề “Văn
minh sông Hồng”, thể hiện sự kỳ vĩ của sông Cái, sông Mẹ, sông Hồng từ
khởi nguồn vẫn đang dâng đầy, bồi đắp thêm cho miền châu thổ sông Hồng
rộng lớn, màu mỡ. Tiết mục “Lời mời mùa phượng đỏ” sẽ mở đầu cho lễ
khai mạc và khép lại chương trình là màn biểu diễn rực rỡ với tên gọi “Âm
vang đất trời cửa biển” thay cho lời mời đối với du khách thập phương đến
với Hải Phòng trong năm du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng 2013.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 2 gắn với Tuần văn hóa thể thao du
lịch, nằm trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng Hải Phòng 2013, lễ hội đã thực sự chiếm giữ ngôi đầu về các sự kiện văn
hóa từng diễn ra tại Hải Phòng đến thời điểm đó. Với 34 sự kiện lớn nhỏ
gồm 67 buổi công diễn, trong đó có sự góp mặt của đội ngũ hàng nghìn
nghệ sỹ chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng, đã dồn nhiệt huyết chung

28
sức cho dịp hội lớn. Một Hải Phòng hơn trăm tuổi được tái hiện, đẹp đến
gai góc, hoành tráng đến độ mỗi người đi qua phải nán lại trầm trồ. Cũng
trên sàn diễn năm ấy, nền văn minh sông Hồng tích tụ từ mọi thế hệ, hòa
quyện với tinh hoa văn hóa đến từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,
Campuchia, Lào… cùng hợp xướng thành bản hào ca tráng lệ. Đó chính là
thông điệp, là lời cam kết, là niềm tự hào về tầm vóc của Hải Phòng trên
đường hội nhập [46].
1.3.2.3. Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2014
Nếu như lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 1mang đậm sắc thái trẻ trung
của Hải Phòng, lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 2 được tổ chức mang tầm
quốc gia, bởi đó là Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng. Thì đối
với lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 3, dường như đã tái hiện lại được một
Hải Phòng sang trọng, xưa cũ đầy chất nghệ thuật…chạm vào tận tâm thức
của người dân thành phố.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 3 - Hải Phòng 2014, đặc biệt tổ chức
3 trong 1, đó là Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà và và Kỷ niệm 59 năm Ngày giải
phóng thành phố Hải Phòng 13/5. Trong dịp này, thành phố Hải Phòng đã
tổ chức một số hoạt động bên lề để vận động tuyên truyền đề cử UNESCO
công nhận quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới năm 2014.
Điểm nhấn của chương trình lễ hội năm 2014 là Đêm hội: “Cát Bà
trong màu sắc hoa phượng đỏ” với rất nhiều hoạt động phong phú diễn ra
trong tối ngày 10/5/2014 tại Quảng trường Nhà hát lớn và được truyền hình
trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình
Hải Phòng.
Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đã được
diễn ra như: Liên hoan giới thiệu ẩm thực Đồng bằng sông Hồng, Chung
kết múa Rồng tranh cúp Hoa Phượng Đỏ toàn thành phố, biểu diễn nghệ
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thuật múa rối nước, giao lưu các làn điệu dân ca… tại Hồ Tam Bạc, ngày
hội Áo dài và tuần lễ thời trang Hoa Phượng Đỏ, trưng bày tranh, ảnh về
các khu du lịch, sản phẩm du lịch của thành phố, khai trương Tuyến du lịch
Hải Phòng - Bạch Long Vỹ, chương trình Hòa nhạc tại Nhà hát thành
phố… [47].
1.3.2.4. Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2015
Năm 2015, thành phố Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng
và lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 4 cũng được diễn ra vào thời điểm này.
Theo chia sẻ của ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố
Hải Phòng, công tác chuẩn bị cho lễ hội lần thứ 4 được triển khai từ khá
sớm, nhiều hoạt động có điểm nhấn, mang sắc thái Hải Phòng đã được diễn
ra ở nhiều nơi, không chỉ tập trung ở dải trung tâm thành phố. Công tác tổ
chức lễ hội Hoa Phượng đỏ 2015 được Thành ủy, UBND thành phố yêu
cầu phải khoa học, bài bản, chuyên nghiệp tạo ấn tượng mạnh, rõ tính khác
biệt, thể hiện rõ nét giá trị và hình ảnh của Hoa phượng, con người và mảnh
đất Hải Phòng, để tiến tới mục tiêu mọi người, mọi nhà chủ động cùng
tham gia Lễ hội Hoa Phượng đỏ.
Với chủ đề “Hải Phòng - Bản hùng ca 60 năm" lễ hội lần thứ 5 đã trở
thành một chương trình lớn, lan tỏa, kéo dài nhiều ngày trong sự hồ hởi đón
nhận, thưởng thức cùng nhiều trải nghiệm ấn tượng và cảm xúc mới mẻ
cho du khách cũng như người dân đất Cảng. Qua hàng loạt những hoạt
động hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực, chủ đề... hình ảnh thành phố Hải Phòng
đang không ngừng phát triển cùng những người dân thân thiện, mến khách
đã hiện lên rõ nét.
Chương trình đêm hội càng lung linh hơn khi toàn bộ mặt tiền của
nhà Hát trung tâm thành phố được biến thành một màn hình lớn, và lịch sử
60 năm của Hải Phòng được trình chiếu hết sức ấn tượng, khắc họa sự đấu
tranh anh dũng của nhân dân thành phố Cảng trong hai cuộc kháng chiến
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chống Pháp và chống Mỹ; tái hiện hình ảnh những công trình dự án chiến
lược đã được thành phố tập trung đầu tư trong thời kỳ đổi mới như: Cảng
cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Sân bay quốc tế Cát Bi...
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, toàn bộ dải trung tâm thành phố
đã biến thành một sân khấu lớn với hàng chục hoạt động văn hóa - nghệ
thuật được tổ chức rải đều tại các điểm, tạo thành một chuỗi sản phẩm du
lịch phục vụ người dân và du khách như: chương trình biểu diễn nghệ thuật
múa rối nước, hội trại, triển lãm giới thiệu sản phẩm du lịch, diều sáo, triển
lãm ảnh lịch sử Hải Phòng, biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn... [55].
1.3.2.5. Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2016
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2016 được tổ chức gắn với Kỷ
niệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, chào mừng bầu cử đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Với chủ đề “Hải Phòng - Nối
vòng tay bè bạn” lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8/5/2016, lễ hội
được tổ chức gắn với các sự kiện: Lễ hội Nữ tướng Lê Chân được công
nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và Nhà hát thành phố đón
nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia, di tích kiến trúc nghệ thuật.
Chương trình Đêm hội diễn ra gồm 3 nội dung, trong đó chương
trình nghệ thuật dài 70 phút, trong phần lễ và màn diễu hành nghệ thuật đã
hội tụ nhiều mô hình lớn thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm của người dân đất
Cảng trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa, quyết tâm
xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại.
Theo chia sẻ của ông Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch Hải Phòng: “ Mùa lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng lần
thứ 5 diễn ra thực sự là những ngày “Tết truyền thống” của người dân đất
Cảng và bạn bè bốn phương. Lễ hội chính là điểm nối từ văn hóa đến kinh
tế, là dịp để quảng bá về những tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng,
nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực du lịch và thu hút du khách
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đến với Hải Phòng nhiều hơn nữa, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành
thương mại, dịch vụ của thành phố”.
Trong khuôn khổ chương trình lễ hội có hơn 70 sự kiện văn hóa, thể
thao, du lịch hấp dẫn được tổ chức tại các quận, huyện trên địa bàn thành
phố Hải Phòng. Có thể nói từ chủ đề “Bản hùng ca 60 năm”(năm 2015) cho
đến “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” (năm 2016) đã cho thấy, mặc dù
đến hẹn lại lên, được tổ chức thành sự kiện thường niên nhưng qua mỗi
năm, lễ hội lại có nhiều nét mới cuốn hút hơn, hấp dẫn hơn trong thu hút
các nhà đầu tư và du khách đến với Hải Phòng [56].
Lễ hội năm 2016 có nhiều điểm mới và khác biệt, được tổ chức trong
bối cảnh Hải Phòng đang triển khai nhiều dự án, công trình lớn, khẳng định
vị thế và tâm thế của thành phố; nội dung, chương trình phong phú, đa dạng
và nổi bật.
1.3.2.6. Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2017
Năm 2017 là năm thứ 6 thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ hội gắn liền
với Kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng lần thứ 6 diễn ra trong 3 ngày, từ
12/5 đến 14/5/2017. Trong đó, chương trình Đêm hội “Hải Phòng vươn ra
biển lớn” với các tiết mục nghệ thuật hoành tráng được tổ chức vào 20h ngày
13/5/2017 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và vườn hoa trung tâm.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết:
Để tạo được nét mới, đặc trưng của Hải Phòng, lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải
Phòng 2017 không đi vào “lối mòn”, kịch bản đêm hội gắn với các sự kiện
quan trọng trong năm 2017 của đất nước và thành phố và tôn vinh mảnh
đất, con người Hải Phòng, thể hiện khát vọng vươn lên tầm cao mới của
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thông qua đó để quảng bá
hình ảnh về Hải Phòng.
Tại lễ hội này, Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì tổng hợp, xây dựng
chương trình chi tiết các hoạt động hưởng ứng lễ hội, các sự kiện diễn ra tại
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hai trọng điểm du lịch là Đồ Sơn và Cát Bà. Bên cạnh lễ hội chính, có
khoảng 60 sự kiện khác cùng được diễn ra, trong đó phải kể đến một số
chương trình điểm nhấn, như: Ngày hội Du lịch Hải Phòng; Triển lãm Ảnh
nghệ thuật Việt Nam 2017; Triển lãm Tranh tượng “Sắc màu tháng 5”Triển
lãm Sinh vật cảnh lần thứ 5; hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền
thống; Giải Gofl chào mừng Ngày Giải phóng thành phố… [57].
1.3.2.7. Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018
Năm 2018 là năm thứ 7 liên tiếp lễ hội Hoa Phượng đỏ được diễn ra,
trở thành một nét văn hóa đặc trưng và là niềm tự hào của người dân đất
Cảng. Bước sang năm thứ 7 tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng
2018 với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” tiếp tục đong đầy xúc cảm
về một “Hải Phòng đắm say bao kỷ niệm”.
Lễ hội diễn ra với gần 60 chương trình, sự kiện và hoạt động trên
nhiều lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí…kéo dài trong suốt
tháng 4 và tháng 5. Bên cạnh các hoạt động chính, có một số hoạt động tiêu
biểu, đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự
như: Ngày Hội xe cổ Hải Phòng “Đồng hành Hoa phượng - Kết nối đam
mê” là hoạt động được giới yêu xe cổ thành phố háo hức đón chờ; Triển
lãm tranh mỹ thuật “gặp gỡ Hải Phòng”; chiếu phim về Đất và Con người
Hải Phòng; Triển lãm sinh vật cảnh lần thứ VI; Triển lãm sách, báo chào
mừng 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải
Phòng 2018; Giao lưu văn hoá ẩm thực giữa Hải Phòng với các quốc gia;
Giao lưu bóng đá giữa cán bộ Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam với
Trung tâm Bóng đá Hải Phòng; biểu diễn Lân Sư Rồng...
Đặc biệt, nhiều sự kiện kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố
cũng được diễn ra trong thời gian này như: Lễ khởi công Dự án đầu tư xây
dựng Khách sạn 5 sao tại 12 Trần Phú; Lễ khởi công Dự án trung tâm mua
sắm AEONMALL tại đường Hồ Sen - Cầu Rào 2; Lễ khởi công Dự án cầu
vượt Nguyễn Văn Linh; Lễ khởi công Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc…
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Tại buổi họp báo giới thiệu về Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng
2018, ông Lương Hải Âu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải
Phòng cho biết, từ năm 2012 trở về trước khi chưa có Lễ hội Hoa Phượng
đỏ, các chỉ tiêu về du lịch của Hải Phòng đề ra đều không đạt được. Tuy
nhiên kể từ năm 2013 trở lại đây, ngành du lịch của thành phố liên tục tăng
trưởng, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, năm 2017 đã đạt 6,7 triệu
lượt khách, tăng trưởng 12% so với năm trước. Vì vậy có thể khẳng định lễ
hội đã trở thành một món ăn tinh thần có ý nghĩa với người dân Hải Phòng
và trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách của Hải Phòng [58].
Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 7 diễn ra khi thành phố Hải Phòng
bước vào năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
12 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Phát huy những
thành quả của hơn 30 năm đổi mới và kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết
31 của Bộ Chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải
Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, bằng tinh
thần trách nhiệm, sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc, Đảng bộ, chính quyền,
quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được những thành tích nổi bật,
trên mọi lĩnh vực, mở ra một thời kỳ phát triển mới của thành phố Cảng,
tạo nền móng quan trọng để Hải Phòng vững vàng “Vươn ra biển lớn”, trở
thành thành phố Cảng canh, văn minh, hiện đại.
Với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, nhân dân thành phố cùng
du khách đã được sống trong những ngày hội thực sự của thành phố Hoa
Phượng đỏ, thành công của lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018 cùng
những kết quả tích cực từ kinh tế xã hội, khẳng định thành phố Hải Phòng
đã bước vào thời kỳ mới, thời kỳ phát triển đột phá.
1.4. Vai trò công tác quản lý lễ hội Hoa Phượng đỏ đối với phát triển
kinh tế xã hội tại địa phương
Việc tổ chức thành công các mùa lễ hội Hoa Phượng đỏ, Hải Phòng
đã tạo một tiếng vang lớn trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ và cả nước,
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khẳng định vị thế đầu tàu, là cực tăng trưởng trọng điểm của cả khu vực
như khẳng định của Kết luận 72 của Bộ Chính trị. Để từ đây, Hải Phòng
vững tin đi đến những mục tiêu cao hơn, về quy mô, tầm vóc, diện mạo
cũng như trình độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội… đóng
góp xứng đáng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.
Kể từ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2013 đến nay, hoạt động ý nghĩa
này vẫn được duy trì đều đặn trong sự đồng thuận tuyệt đối của Hội đồng
nhân dân thành phố, sự mong đợi của người dân, kiều bào, đông đảo du
khách trong nước và quốc tế cùng sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ.
Kể từ năm 2012, lần đầu tiên trên quê hương Hải Phòng, với sự quyết
tâm, đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo và toàn thể nhân
dân thành phố, lễ hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức và chính thức trở thành
hoạt động truyền thống - sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Hải Phòng.
Các hoạt động lễ hội đã góp phần tạo sự đa dạng và nâng cao chất
lượng dịch vụ, các sản phẩm, lượng khách du lịch đến với thành phố có
bước tăng trưởng tiến bộ, tạo cơ sở và tiền đề thúc đẩy phát triển ngành du
lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết
số 08-NQ/TW ngày 16/02/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành
ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của
ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố giai
đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Đến hẹn lại lên, tháng năm về, khi sắc đỏ của hoa phượng rực cháy
trên mọi ngả đường thì không khí rộn ràng của Lễ hội Hoa Phượng đỏ lại
ngập tràn không gian khu vực dải trung tâm thành phố, cũng như các tuyến
đường Lê Hồng Phong, Lạch Tray, Phạm Văn Đồng…Những ngày này,
đường phố được trang hoàng rực rỡ, mọi ngả đường dẫn vào thành phố sôi
động, náo nhiệt hơn.
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Mặc dù, lễ hội đã trở thành sự kiện thường niên và được tổ chức liên
tục trong những năm qua, những dường như mỗi năm lễ hội Hoa Phượng
đỏ - Hải Phòng lại có nhiều nét mới cuốn hút hơn, hấp dẫn hơn.
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ qua mỗi năm tổ chức đã và đang nhận được
sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo mọi người, tạo hiệu quả rõ rệt trong
hoạt động du lịch cũng như quảng bá hình ảnh của thành phố. Từ năm đầu
tiên tổ chức đến nay, lượng khách du lịch đến với Hải Phòng đều tăng dần.
Trong đó năm 2017, thành phố đón 6,7 triệu lượt khách, đạt tăng trưởng 12%.
Tên gọi và hình ảnh của Hải Phòng gắn với loài hoa phượng rực rỡ
ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn. Điều này như là động lực để thôi thúc mỗi
người con Hải Phòng cùng hòa mình trong dòng chảy của Lễ hội, không
ngừng mê say sáng tạo, góp sức cho một mùa lễ hội thành công nữa.
Du khách đến với lễ hội không chỉ để thỏa sức tìm hiểu về lễ hội
mới, về loài hoa thắp lửa mà còn để tham quan các địa điểm du lịch đặc
sắc, hấp dẫn của thành phố. Chính điều đó sẽ tạo ra giá trị gia tăng đáng kể
với ngành du lịch cũng như kinh tế - xã hội của thành phố.
Tiểu kết
Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã trở thành một món ăn tinh thần có ý nghĩa
quan trọng đối với người dân thành phố và trở thành một sản phẩm du lịch
hấp dẫn du khách của Hải Phòng
Trong Chương 1, tác giả đã tập trung tìm hiểu về một số khái niệm,
các căn cứ pháp lý, đồng thời làm rõ một số vấn đề liên quan đến lễ hội
Hoa Phượng đỏ và công tác quản lý lễ hội trong giai đoạn hiện nay. Đồng
thời, giới thiệu đôi nét về thành phố Hải Phòng với những thành tựu quan
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống vật
chất, văn hóa tinh thần của người dân thành phố, về vùng đất giàu truyền
thống văn hóa, về Lễ hội Hoa phượng đỏ nói chung…
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Lễ hội Hoa Phượng đỏ được đánh giá là một trong những lễ hội tổ
chức quy mô, thành công nhất từ nhiều năm nay trên địa bàn thành phố.
Những vấn đề rút ra từ Chương 1 sẽ là cơ sở để luận văn tiếp tục tìm hiểu,
phân tích và đánh giá về công tác tổ chức và quản lý, những thực trạng hoạt
động của Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng trong Chương 2.
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Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.1. Quản lý nhà nước đối với lễ hội Hoa Phượng đỏ
2.1.1. Chủ thể quản lý
UBND thành phố Hải Phòng là cơ quan hành chính nhà nước tại địa
bàn thành phố, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.
UBND thành phố Hải Phòng thực hiện chức quản lý nhà nước về văn
hóa trong đó có quản lý lễ hội theo sự phân cấp quản lý của các cơ quan
quản lý cấp trên.
Theo Quyết định số 299/2017/QĐ - UBND ngày 13/02/2017 của
UBND thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng.
Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành
phố; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà
nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo
trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích
hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin)
ở thành phố 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 UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.
Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy chế,
giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa ở thành phố sau khi được phê duyệt; quản lý,
hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa,
lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa
phương; hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang….
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Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng là Lễ hội quy mô Cấp thành phố,
cơ quan quản lý và chỉ đạo là UBND thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao là
cơ quan thường trực giúp việc Ban Tổ chức tổ chức các hoạt động Lễ hội;
đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, địa phương,
đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ là loại hình lễ hội văn hóa du lịch mới, dựa
trên hình ảnh loài hoa phượng, gắn với mảnh đất con người Hải Phòng. Lễ
hội diễn ra nhằm khích lện động viên, phát huy truyền thống “Trung dũng,
quyết thắng”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người
Hải Phòng, góp phần khẳng định những thành tựu to lớn, nổi bật của Đảng
bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ,
xây dựng và phát triển thành phố Cảng [51].
Để điều hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hàng năm UBND thành
phố đều ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Lễ hội, trong đó, yêu cầu các
nội dung hoạt động phải gắn với các sự kiện lớn trong năm của đất nước và
thành phố, nêu bật chủ đề và mục đích của Lễ hội; đảm bảo tổ chức chất
lượng, trang trọng, có trọng tâm, trọng điểm, ấn tượng, phong phú về nội
dung và hình thức thể hiện, mang đậm dấu ấn của thành phố Hải Phòng.
Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội là Chủ tịch UBND thành phố; Phó
Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách Văn
xã; Phó Trưởng ban là: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở
Du lịch.
Các thành viên Ban Tổ chức, bao gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo
Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố,
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố; các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông,
Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Công thương, Y tế, Giao thông vận tải, Nội vụ, Lao động Thương binh và
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Xã hội, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố,
Công an thành phố, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố,
Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh
Hải Phòng; Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Đồ
Sơn, Cát Hải; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố; các Công ty
TNHH MTV: Điện lực, Cấp nước, Môi trường Đô thị, Điện chiếu sáng,
Công viên cây xanh; Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du
lịch Hải Phòng; Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, Viễn thông Hải Phòng.
Thành viên Tổ giúp việc Ban Tổ chức là đội ngũ cán bộ, chuyên viên
Văn phòng UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.
Các Tổ công tác chuyên trách: Tổ trưởng là các Phó Chủ tịch UBND
thành phố và Chánh Văn phòng UBND thành phố. Tổ phó và các thành
viên là lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND thành phố, Sở Văn hóa và
Thể thao, Sở Du lịch [51].
Nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng chủ yếu từ nguồn xã hội hóa (nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ
một phần và nguồn kinh phí xã hội hóa do các Sở, ngành, địa phương, đơn
vị huy động).
2.1.2. Cơ chế quản lý
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng là sự kiện được tổ chức vào mỗi
dịp tháng 5 hàng năm, sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh,
xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và
quốc tế; thúc đẩy đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du
lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Để Lễ
hội thật sự trở thành ngày hội của nhân dân thành phố và các du khách ghé
thăm, bên cạnh các hoạt động trọng tâm diễn ra tại khu vực Trung tâm
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thành phố, Lễ hội rất cần sự vào cuộc, hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm
cao của toàn thể hệ thống chính trị thành phố.
Các nội dung của Lễ hội phải đúng chủ đề, tổ chức trang trọng, ấn
tượng, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, mang đậm bản sắc Hải
Phòng; có tính quốc tế cao, lấy sự chủ động tham gia và hưởng thụ của
nhân dân làm trọng tâm, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách và nhân dân
thành phố.
Lễ hội được đảm bảo về công tác an ninh, an toàn giao thông, phòng
chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh
môi trường, cảnh quan, đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định, thông tin liên
lạc thông suốt. Các hoạt động tổ chức đúng quy định, quy chế tổ chức Lễ hội,
thiết thực, tiết kiệm, an toàn và đạt hiệu quả cao; tổ chức có trọng tâm, trọng
điểm; tăng cường công tác xã hội hóa đối với các hoạt động Lễ hội.
Bên cạnh đó, Lễ hội cũng chú trọng hình thành các sản phẩm gắn với
hình ảnh Hoa phượng và vùng đất, con người Hải Phòng nói chung nhằm
tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa, mảnh
đất và con người Hải Phòng, có sức cạnh tranh cao trong xu thế hội nhập
quốc tế sâu rộng.
Để tổ chức thành công chương trình Lễ hội, các Sở, ngành, địa phương,
đơn vị được phân công đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai
nhiệm vụ được giao như: Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao
thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; công tác sẵn sàng cho việc
bắn pháo hoa, kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội, tổ chức các hoạt
động hưởng ứng công tác tiếp và đón khách nước ngoài… [46]
Sở Văn hóa và Thể thao: Là cơ quan Thường trực giúp việc Ban Tổ
chức các hoạt động Lễ hội; chịu trách nhiệm phối hợp cùng các Sở, ban,
ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ kế hoạch được phê duyệt, xây
dựng chương trình chi tiết đối với từng hoạt động Lễ hội; trong đó phải
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phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị tổ chức, cá
nhân liên quan; lựa chọn ê kip tác giả, đạo diễn có uy tín, đủ năng lực xây
dựng kịch bản có tính sáng tạo, tạo sự khác biệt với chương trình nghệ
thuật đã thực hiện trong 06 kỳ Lễ hội trước; kịp thời thông tin về những
thay đổi, vấn đề phát sinh liên quan đến chương trình, kịch bản của hoạt
động trong khuôn khổ Lễ hội để các cơ quan chức năng, địa phương có liên
quan chủ động triển khai các biện pháp công tác theo chức năng, nhiệm vụ
đảm bảo các hoạt động của Lễ hội được tổ chức thành công; dự thảo các
bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, của lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong Đêm hội, đồng thời gửi
xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy trước khi báo cáo UBND thành phố.
Sở Văn hóa và Thể thao cũng chủ động phối hợp với Văn phòng UBND
thành phố lập danh sách đại biểu mời dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải
Phòng trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy.
Sở Du lịch: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
quảng bá, xúc tiến du lịch diễn ra trong Lễ hội; khuyến khích, vận động các
cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng…tổ chức tuyên truyền và các hoạt động
hưởng ứng trong thời gian diễn ra Lễ hội. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch
Hải Phòng xây dựng các chương trình giảm giá cho du khách và đại biểu
tham dự Lễ hội; phát động, khuyến khích các đơn vị in logo Hoa Phượng
đỏ trên các sản phẩm lưu niệm, ũ, áo, ô, quạt giấy…
Văn phòng UBND thành phố: Tham mưu giúp UBND thành phố
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn
vị triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện; thiết kế, in ấn các tài
liệu như: Giấy mời dự Lễ khai mạc, dự tiệc chiêu đãi, Thẻ Ban tổ chức,
Thẻ diễn viên, Thẻ đại biểu, biển xe ưu tiên trình phê duyệt và dự kiến phát
hành trước 30/4/2018; dự kiến phương án đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ,
phương tiện đi lại cho đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban,
ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn và khách quốc tế…
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Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo
Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch định hướng các cơ quan báo
chí của thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Hải
Phòng tập trung tuyên truyền sâu rộng về Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải
Phòng 2018; chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp viễn thông
đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau khi
diễn ra các hoạt động của Lễ hội. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu chương trình lễ hội và là đầu
mối làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí truyền hình trung ương và
địa phương.
Sở Nội vụ: Chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng phối hợp với Sở Văn
hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Văn phòng UBND thành phố tham mưu
thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có
thành tích tham gia công tác tổ chức các hoạt động Lễ hội.
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, đề xuất danh mục các công
trình, dự án dự kiến khánh thành, khởi công trong dịp Lễ hội; phối hợp
cùng các cơ quan liên quan vận động các doanh nghiệp, cá nhân trong và
ngoài thành phố tích cực ủng hộ kinh phí và các điều kiện cần thiết cho
việc tổ chức Lễ hội.
Sở Giáo dục và Đào tạo: Phát động học sinh, sinh viên tích cực tham
gia phong trào trồng cây Hoa Phượng tại các trường học; căn cứ kịch bản
của chương trình nghệ thuật, bố trí học sinh, sinh viên các trường tham gia
biểu diễn tại chương trình.
Sở Ngoại vụ: Xây dựng kế hoạch mời và đón tiếp các đại biểu là Đại
sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các địa phương nước ngoài
có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với Hải Phòng, các đoàn nghệ thuật tới tham
dự Lễ hội; phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Chương trình
giao lưu văn hóa ẩm thực Hải Phòng với các quốc gia…
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Sở Xây dựng: Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thu dọn rác,
chất thải; kiểm tra, xử lý các điểm ngập úng trong thành phố; tăng cường
quản lý, kiểm tra, chăm sóc bảo dưỡng công viên, cây xanh, có phương án
trồng thay thế các cây Hoa Phượng bị hỏng tại khu vực cửa ô và dải trung
tâm thành phố; bố trí các nhà vệ sinh lưu động, thùng rác công cộng trong
dịp Lễ hội; hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước các ngõ ở các
quận, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đường hè trước, trong và sau thời
gian diễn ra hoạt động Lễ hội…
Sở Giao thông vận tải: Tăng cường kiểm tra, triển khai sửa chữa các
tuyến đường, phố; phương tiện đưa, đón và chở khách; có kế hoạch động
viên các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tăng cường
đầu tư sửa chữa, nâng cấp, nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận
chuyển, đảm bảo an toàn giao thông cho khách tham quan, du lịch và dự
các hoạt động Lễ hội; gắn pano, áp phích, băng rôn, phù hiệu tuyên
truyền về Lễ hội tại các nhà ga, bến xe, bến tàu và trên các phương tiện
vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy; phối hợp với Công an thành
phố xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ tổ chức chương
trình Đêm hội.
Sở Y tế: Bố trí lực lượng, phương tiện y tế thường trực cấp cứu và cơ
số thuốc cần thiết để cấp cứu kịp thời tại khu vực diễn ra chương trình, và
các khu vực diễn ra hoạt động Lễ hội; tăng cường hưỡng dẫn, kiểm tra đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch
vụ ăn uống nơi các đại biểu và khách du lịch ăn nghỉ.
Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du
lịch, các ngành liên quan thẩm định, phân bổ dự toán kinh phí của các đơn
vị tham gia phục vụ và tổ chức Lễ hội, trình UBND thành phố phê duyệt;
bố trí kinh phí kịp thời, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động Lễ hội; kiểm tra,
hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán theo quy định.
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Chủ trì cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các ngành, địa
phương liên quan vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho các hoạt động
Lễ hội.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tập trung giải quyết các đối
tượng lang thang, ăn xin, hát rong trong thời gian tổ chức Lễ hội theo
quy định.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch: Phát huy vài trò
và hiệu quả hoạt động, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong
hoạt động dầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư , kinh doanh của
thành phố; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xúc tiến đầu tư…
Công an thành phố: Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương
tiện đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông các hoạt động trong
khuôn khổ Lễ hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Chính phủ, các đoàn khách quốc tế tham dự các hoạt động trong
khuôn khổ Lễ hội. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch
phân luồng giao thông tại khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố và khu
vực Dải trung tâm.
Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
đồng thời có các phương án phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt
động Lễ hội trên địa bàn thành phố và của các ngành, địa phương.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy: Xây dựng kế hoạch, phương án
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, cứu nạn,
cứu hộ; bố trí xe cứu hỏa, lực lượng cứu hộ thường trực bảo vệ an toàn
phòng cháy, chữa cháy , cứu nạn, cứu hộ; tiến hành kiểm tra điều kiện
phòng chống cháy nổ, lên phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy
nổ tại các khách sạn dự kiến bố trí chỗ ăn cho đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn và khách
quốc tế.
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Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: Xây dựng kế hoạch, kinh phí và
thực hiện chương trình bắn pháo hoa tại Đêm hội, căn cứ kịch bản của
Chương trình nghệ thuật bố trí cán bộ, chiến sỹ tham gia giữ gìn an ninh
trật tự xã hội.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng: Chủ trì, phối hợp chặt
chẽ với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, hải
cảng của thành phố; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu
vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; đảm bảo, bảo vệ tuyệt đối an toàn các
đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, thành phố tới thăm, làm việc tại khu
vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng; phối hợp với các lực lượng bảo vệ
an toàn trong thời gian diễn ra Lễ hội.
Liên đoàn Lao động thành phố: Chỉ đạo Cung Văn hóa Lao động
hữu nghị Việt Tiệp tổ chức tổng vệ sinh trong, ngoài khu vực Cung Văn
hóa. Đảm bảo quang đãng, sạch sẽ, vệ sinh môi trường; tổ chức phục vụ Lễ
dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng
chí Nguyễn Đức Cảnh.
Thành đoàn Hải Phòng: Tuyên truyền thực hiện xây dựng nếp sống
văn minh đô thị; phát động phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường tại
Dải trung tâm thành phố, khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn. Tăng cường thực
hiện có hiệu quả công tác - Vận động thanh niên tham gia các chương trình
biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và tham gia chương trình xóa quảng cáo, rao
vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện trên địa bàn thành phố.
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố: Tổ chức các hoạt động
văn hóa văn nghệ hưởng ứng trong dịp Lễ hội và xuất bản tập thơ “Thành
phố hoa thắp lửa” của nhiều tác giả viết về hoa phương và thành phố Hoa
Phượng đỏ (dự kiến là quà tặng của thành phố tặng cho các đại biểu, khách
quý về dự Lễ hội) [58].
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Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, Đồ Sơn, Cát Bà: Vận động, hướng dẫn
các nhà hàng, cơ sở lưu trú tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực
quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, ẩm thực
hưởng ứng Lễ hội. Xây dựng chương trình giảm giá cho những du khách
tên Phượng và người thân khi đi du lịch Hải Phòng và có kế hoạch giảm giá
phòng cho du khách về dự Lễ hội. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng
cường tuyên truyền quảng bá Lễ hội, tích cực thu hút khách du lịch đến với
Hải Phòng; nâng cao chất lượng phục vụ khách; bình ổn giá; vận động hội
viên đóng góp kinh phí, ủng hộ phòng, buồng để phục vụ tiếp khách của
thành phố và các hoạt động tài trợ phù hợp.
Viễn thông Hải Phòng: Có phương án sẵn sàng xử lý nhanh các sự
cố gián đoạn thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình
huống. Hỗ trợ đường truyền cho chương trình truyền hình trực tiếp, nhắn
tin quảng cáo về Lễ hội, tạo điều kiện cho Lễ hội diễn ra thành công.
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; UBND các quận, huyện: Căn
cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch
triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại địa phương, đơn vị đảm bảo tiến độ,
chất lượng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn; chú trọng tổ chức các hoạt
động ngoài trời, vui tươi, sôi động trong dịp Lễ hội, trong các hoạt động
gắn với việc tuyên truyền về các hoạt động Lễ hội, về hình ảnh Hoa
phượng, về du lịch thành phố Hải Phòng, Kỷ niệm 63 năm Ngày Giải
phóng Hải Phòng [58].
Tập trung công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức
các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá, xúc tiến du
lịch phục vụ du khách tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện khởi
công, khánh thành các công trình, dự án, sản phẩm du lịch trong dịp Lễ hội.
Tại trung tâm các quận, huyện tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng
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chào mừng Lễ hội, Kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng; và phát động
phong trào trồng cây Hoa phượng trên toàn địa bàn thành phố.
Để công tác chuẩn bị tổ chức cho Lễ hội diễn ra được trang trọng và
chu đáo, UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục theo
dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực
hiện nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch của UBND thành phố. Các
Tổ công tác chuyên trách thường xuyên họp và tích cực triển khai các
nhiệm vụ được phân công; đôn đốc, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện
hoàn thiện và trình thành phố phê duyệt kịch bản chương trình Đêm hội;
tích cực tham mưu cho lãnh đạo thành phố và các Tổ công tác tổ chức kiểm
tra công tác chuẩn bị; tổng duyệt chương trình nghệ thuật ….
2.2. Thực trạng công tác quản lý, tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ
2.2.1. Công tác tuyên truyền quảng bá về lễ hội
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng là sự kiện du lịch văn hóa được
tổ chức thường niên với mong muốn truyền đi thông điệp ngợi ca mảnh đất
và con người Hải Phòng, tiếp tục khẳng định những thành tựu của sự
nghiệp đổi mới, tạo sự phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Chính
vì vậy công tác tuyên truyền quảng bá về lễ hội luôn được các cấp chính
quyền, các sở, ngành, đơn vị thành phố quan tâm, chú trọng.
Hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá về Lễ hội Hoa Phượng đỏ
đều được tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
của Trung ương và thành phố trước, trong và sau lễ hội.
Ngay sau khi UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội
Hoa phượng đỏ, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã tổ chức họp
báo, bên cạnh đó ban hành văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan
tập trung triển khai một số công việc: Đài PTTH Hải Phòng phối hợp với
Ban tổ chức lễ hội thông tin tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau
các sự kiện; tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình Đêm hội chính trên
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sóng Đài PTTH Hải Phòng; đồng thời đề nghị Đài PTTH các tỉnh, thành
phố bạn tiếp sóng trực tiếp về Chương trình Đêm hội.
Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng về lễ hội Hoa
Phượng đỏ gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng, tôn vinh mảnh
đất, con người Hải Phòng, khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; thông qua dịp tổ chức lễ hội
để quảng bá về hình ảnh thành phố, nhằm thu hút đầu tư, xây dựng thương
hiệu và phát triển du lịch, tiếp tục khẳng định những thành tựu nổi bật của
thành phố đã đạt được, nâng cao vị thế uy tín của Hải Phòng trong nước và
quốc tế…
Phòng Văn hóa và thông tin các quận, huyện hướng dẫn hệ thống
truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của lễ hội;
tên gọi, chủ đề, thời gian, địa điểm và các hoạt động hưởng ứng lễ hội.
Đài Truyền thanh các quận, huyện chủ động xây dựng các chuyên
đề, chuyên mục, phát sóng thường xuyên về các hoạt động liên quan đến lễ hội
của thành phố và địa phương, chú trọng khung giờ phát các bài viết, bài hát về
thành phố Hải Phòng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng chuyên mục, cập nhật tin bài
tuyên truyền về lễ hội; kịp thời biên dịch thông tinđăng tải trên các chuyên
trang tiếng nước ngoài Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc [58].
2.2.2. Công tác quản lý an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường và
hoạt động dịch vụ phục vụ lễ hội
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng được xác định là sự kiện lớn, có
ý nghĩa chính trị, xã hội vô cùng quan trọng, tác động tích cực đến đời sống
của nhân dân, vì vậy công tác chuẩn bị cho lễ hội luôn được triển khai tích
cực và trách nhiệm cao.
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành
phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ -
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Hải Phòng 2016 cho biết: “ Tất cả các cá nhân, đơn vị được phân công
nhiệm vụ đều chủ động vào cuộc triển khai bảo đảm chất lượng, thời gian
theo yêu cầu. Tại các khán đài, sân khấu diễn ra khai mạc đêm hội đều
được kiểm tra kỹ lưỡng để nghiệm thu đưa vào sử dụng, bảo đảm tuyệt đối
an toàn cho người dân, du khách về dự lễ hội. Ban Tổ chức đã giao cho các
Tiểu ban bảo đảm điều kiện phụ trợ phục vụ cho lễ hội, từ công tác tuyên
truyền, trang trí tiết, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường cho đến việc đảm
bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh
môi trường…Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thu dọn
rác, chất thải; kiểm tra xử lý các điểm ngập úng trong thành phố; tăng
cường quản lý, kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng công viên, cây xanh, cây
Hoa phượng gãy đổ, có phương án trồng thay thế các cây Hoa phượng bị
hỏng tại khu vực cửa ô và dải trung tâm thành phố; bố trí các nhà vệ sinh
lưu động, thùng rác công cộng trong đêm diễn ra Lễ hội Hoa phượng đỏ tại
quảng trường Nhà hát thành phố; hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng,
thoát nước các ngõ ở các quận; đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đường
hè trước, trong và sau thời gian diễn ra hoạt động lễ hội”.
Các tiểu ban đều xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện
bảo đảm chất lượng, mang tính chuyên nghiệp. Các phương án phân luồng
giao thông, các điểm gửi xe ô tô, mô tô, xe đạp đều được bố trí hợp lý,
khoa học, tránh tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo vỉa hè thông thoáng
cho du khách đi bộ trong thành phố. Chủ động phân luồng, tuyến giao
thông, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện, phục vụ đưa đón khách mời,
đại biểu và nhân dân tham gia các hoạt động an toàn.
Công tác chuẩn bị đón tiếp đại biểu dự, nơi tổ chức các sự kiện, nơi
chiêu đãi đều được triển khai kịp thời, hiệu quả. Ban tổ chức yêu cầu các
đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống
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nơi các đại biểu và khách du lịch ăn nghỉ. Bên cạnh đó, phân công các bệnh
viện, bố trí lực lượng cán bộ, nhân viên, thiết bị y tế, phương tiện thuốc
men để kịp thời cấp cứu điều trị, chăm sóc sức khỏe phục vụ đại biểu và
nhân dân tại các khu vực diễn ra các hoạt động. Tăng cường giám sát dịch
bệnh, theo dõi, kiểm tra giám sát nguồn nước, vệ sinh trên địa bàn thành
phố, có kế hoạch chủ động và biện pháp hiệu quả để phòng chống các dịch
bệnh trên địa bàn.
Bên cạnh đó, thành phố phát động phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy,
tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Duy trì
nghiêm chế độ thường trực chiến đấu, trong thời gian diễn ra các sự kiện và
hoạt động lễ hội [50].
2.2.3. Công tác xã hội hóa, vận động tài trợ lễ hội
Với mục tiêu nguồn kinh phí tổ chức lễ hội được thực hiện vận động
tài trợ chủ yếu từ nguồn xã hội hóa (nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ một
phần và nguồn kinh phí xã hội hóa do các Sở, ngành, địa phương và đơn vị
huy động).
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành
phố Hải Phòng cho biết: “ Công tác vận động các tập đoàn, doanh nghiệp
tài trợ ủng hộ cho lễ hội được triển khai từ rất sớm. UBND thành phố đã tổ
chức Hội nghị nhằm phát động kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài
nước, các tổ chức, đơn vị và cá nhân ủng hộ, tài trợ nguồn lực cho lễ hội.
Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị
nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị vận
động tài trợ. Đồng thời, thẩm định phân bổ dự toán kinh phí, trình UBND
thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí kịp thời, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt
động lễ hội; kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán theo quy
định; hướng dẫn việc tiếp nhận kinh phí tài trợ; trực tiếp đốn đốc vận động
các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thực hiện tài trợ”.
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Sở Văn hóa và Thể thao, cùng các đơn vị trực thuộc chủ động tổng
hợp dự toán kinh phí đảm bảo các hoạt động của lễ hội Hoa Phượng đỏ gửi
Sở Tài chính để thẩm định, thực hiện đảm bảo quyền lợi của nhà tài trợ
theo phương án được duyệt.
Phối hợp quản lý và phân bổ nguồn kinh phí tài trợ phục vụ lễ hội
đảm bảo công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Đảm
bảo đầy đủ quyền lợi cho các nhà tài trợ theo cam kết.
Ngoài ra, Ban Tổ chức lễ hội cũng triển khai xã hội hóa một số
chương trình nghệ thuật và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa
phương, đơn vị, tổ chức. Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, những người Hải
Phòng xa quê đã mong muốn tham gia tài trợ, đóng góp vào sự thành công
chung của lễ hội [50].
Tổ chức hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp, đơn vị tham gia tổ chức
các hoạt động lễ hội; gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư lớn; phát sóng,
đăng tải các thông tin liên quan đến quyền lợi tài trợ trên các kênh thông tin
đại chúng…
2.2.4. Công tác lễ tân, hậu cần
Để công tác hậu cần lễ tân được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều
kiện tốt nhất phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ, Ban, ngành Trung
ương; các Đoàn khách quốc tế; các tỉnh, thành phố bạn, bà con Việt kiều về
dự các sự kiện và hoạt động lễ hội.
Ban tổ chức đã thành lập các Tổ công tác chuyên trách phục vụ lễ
hội do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng, chủ động xây
dựng kẽ hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: lên danh sách
khách mời, viết và gửi giấy mời các đại biểu; xác báo và bố trí nhân sự trực
tại các khách sạn đón tiếp đại biểu, sắp xếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự
lễ hội, đảm bảo các điều kiện về ăn, nghỉ, phương tiện đưa đón đại biểu chu
đáo, lịch thiệp và hiếu khách.
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Thủ trưởng các cơ quan được phân công trực tiếp gửi Giấy mời đại
biểu dự lễ hội, cơ quan nào gửi giấy mời thì cơ quan đó có trách nhiệm xác
báo cụ thể họ tên, chức danh đại biểu và số lượng thành viên đoàn đại biểu
đăng ký dự về Văn phòng UBND thành phố.
Văn phòng UBND thành phố có thông báo phân công cụ thể, chi tiết
cho các phòng, chuyên viên và đơn vị thực hiện việc xác báo đại biểu.
Nhìn chung, qua mỗi mùa tổ chức lễ hội, công tác chuẩn bị, triển
khai hậu cần lễ tân luôn có những nét đổi mới, cơ bản đáp ứng được yêu
cầu đề ra. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác xác báo, đón tiếp, bố
trí nơi ăn, nghỉ và các điều kiện phục vụ đại biểu, khách mời tham dự lễ hội
và các sự kiện. Công tác đón tiếp chu đáo, trọng thị, tận tình đã để lại nhiều
ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, khách mời và du khách đến Hải Phòng
tham dự lễ hội [50].
2.2.5. Công tác kiểm tra giám sát và khen thưởng
Là lễ hội được tổ chức với quy mô cấp thành phố, do đó công tác tổ
chức lễ hội cần phải được tổ chức một cách khoa học, phát huy tính sáng
tạo, huy động được sự vào cuộc trách nhiệm của toàn xã hội.
Xác định việc tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ là sự kiện lớn tạo không
khí vui tươi, phấn khởi, động viên, khích lệ đời sống tinh thần của người
dân thành phố. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội,
ngay sau khi kế hoạch được ban hành UBND thành phố đã chỉ đạo các
ngành, địa phương, đơn vị chủ động phối hợp tập trung triển khai thực hiện
với quyết tâm cao và khẩn trương.
Trong quá trình triển khai, Thành ủy, UBND thành phố cũng thường
xuyên kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công việc.
UBND thành phố thường xuyên tổ chức họp thường kỳ, đột xuất để
kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế, tích
cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các công việc.
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Ban Thi đua khen thưởng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Du lịch và Văn phòng UBND thành phố tham mưu thực hiện công tác biểu
dương, khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích tham gia
công tác tổ chức các hoạt động Lễ hội.
Nhìn chung, các hoạt động dều tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng
tham gia nhiệt tình của nhân dân, sự hỗ trợ tích cực của các nhà tài trợ nên
công tác tổ chức lễ hội đã được chuẩn bị tốt, đạt được mục tiêu và yêu cầu
đề ra [50].
2.3. Đánh giá công tác quản lý lễ hội Hoa Phượng đỏ
2.3.1. Những kết quả đạt được
Lễ hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức đã tạo bước đột phá trong công
tác tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút du khách đến
với thành phố, mở ra cơ hội phát triển sản phẩm, mở rộng liên kết du lịch
trong nước và quốc tế.
Qua từng năm, lễ hội đang dần khẳng định về cách nghĩ, cách làm
mới trong xây dựng thương hiệu, tạo dựng hình ảnh thành phố, đáp ứng
lòng mong đợi, sự kỳ vọng của nhân dân và bạn bè gần xa. Lễ hội đã vượt
qua khuôn khổ vùng miền, vươn lên xứng tầm của thành phố đô thị loại
một cấp quốc gia, trở thành sản phẩm du lịch mới và đặc trưng của thành
phố Cảng.
Lễ hội cũng là dịp để người dân thành phố được hòa mình trong các
sự kiện, thụ hưởng không gian văn hóa mà lễ hội mang lại. Vì thế, từ nơi
huyện đảo xa xôi Bạch Long Vỹ cho đến các khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn
hay cho tới những vùng đất giàu truyền thống văn hóa như Vĩnh Bảo, Kiến
Thụy, Thủy Nguyên…tất cả cùng hòa mình bừng sáng trong không khí lễ
hội với nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ phong phú đặc sắc rực rỡ, đỏ tươi
như màu của hoa phượng.
Có thể nói, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng đã có
chủ trương và quyết định đúng về tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ, lễ hội

54
được tổ chức đúng nội dung tư tưởng, mục tiêu, quy mô, các bước tiến
hành và giải pháp. Thành phố đã tập trung rất cao trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo tổ chức lễ hội; các cấp, các ngành, đơn vị, các tiểu ban, các doanh
nghiệp được giao nhiệm vụ tích cực, chủ động triển khai thực hiện các hoạt
động.
Các hoạt động Lễ hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng và đem lại kết
quả tốt; đặc biệt là chương trình nghệ thuật chào mừng Đêm hội Hoa
Phượng đỏ đã tạo được tiếng vang lớn và đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi
của nhân dân thành phố, thu hút được sự quan tâm của các đồng chí lãnh
đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành phố bạn, khách quốc tế và đông đảo
nhân dân cả nước.
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống
các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và thành phố đạt
hiệu quả cao. Đặc biệt, là kết quả thực hiện xã hội hóa tuyên truyền cổ
động trực quan với sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, các cấp,
ngành, các đơn vị và các doanh nghiệp.
Công tác an ninh, trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường, phòng
chống cháy nổ; hậu cần, lễ tân, y tế được chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai
thực hiện chu đáo, trang trọng, lịch sự, tuyệt đối an toàn.
Sự phối kết hợp tích cực, hiệp đồng chặt chẽ giữa các Sở, ban,
ngành, đoàn thể thành phố đến các quận, huyện, đảm bảo tốt các công việc
được giao, đem lại thành công cho các hoạt động lễ hội.
Đơn vị tổ chức sự kiện đã có nhiều cố gắng, trách nhiệm cao, trong
thời gian ngắn đã tổ chức triển khai được số lượng công việc lớn và tạo sự
thành công cho Chương trình nghệ thuật Đêm hội.
Lễ hội đã tạo ra một dấu ấn mới, có tính đột phá trong phương thức
tổ chức sự kiện, xác định được một sản phẩm du lịch lễ hội có tính đặc
trưng của Hải Phòng để thu hút sự quan tâm của người dân thành phố, du
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khách trong nước và quốc tế tham dự. Các chương trình nghệ thuật đặc sắc
của các đêm hội đã góp phần tạo thêm niềm tin, lòng tự hào và sự yêu mến
thành phố Cảng - thành phố Hoa Phượng đỏ đối với đông đảo nhân dân
thành phố, du khách trong nước và quốc tế.
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, thể thao và du lịch
của lễ hội được tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố với nhiều hình thức
sôi động, ấn tượng mà nhân dân và du khách vừa là khách thể, vừa là chủ
thể, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội. Qua đó khẳng định
những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới của thành phố, củng cố sự đoàn
kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân, nâng cao lòng tự hào, niềm tin
trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng đã tạo bước ngoặt quan trọng,
dấu ấn đặc sắc trong công tác tổ chức sự kiện, quảng bá, giới thiệu hình ảnh
thành phố, mở rộng liên kết du lịch trong nước và quốc tế; từng bước xây
dựng lễ hội trở thành thương hiệu, sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc
thường niên của thành phố Cảng Hải Phòng [50].
2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện Lễ hội
Hoa Phượng đỏ còn bộc lộ khá nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác
quản lý, tổ chức lễ hội như: Hoạt động hưởng ứng bổ trợ, bên lề của các địa
phương, đơn vị chưa được tổ chức thực hiện theo thời gian của chương
trình chi tiết đã phê duyệt; công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động hội chợ
ẩm thực, các hoạt động thể dục, thể thao, hội thi đầu bếp... còn mờ nhạt,
nghèo nàn về nội dung chưa tạo được ấn tượng sâu sắc với du khách; một
số đơn vị tham gia hưởng ứng Lễ hội theo kiểu cho đủ chỉ tiêu và chiếu lệ,
điều này gây tình trạng lãng phí về tiền của và thời gian.
Một số hoạt động triển lãm, hội chợ... được quảng cáo rầm rộ, khai
mạc hoành tráng, tuy nhiên ngay sau đó không thu hút được nhiều lượng
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khách đến tham quan, mua sắm, không khí vắng vẻ, công tác tổ chức chưa
hiệu quả, nội dung hoạt động không đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đăng
ký với Ban Tổ chức, có hoạt động còn mang tính thương mại hóa.
Những năm qua, công tác vận động xã hội hóa các hoạt động của Lễ
hội đã được UBND thành phố phát động kêu gọi các doanh nghiệp trong và
ngoài nước, các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ, tài trợ, tuy nhiên công tác
tổ chức kêu gọi chưa thực sự bài bản, khoa học nên hiệu quả chưa được
như mong muốn. Cần phải có kế hoạch, lộ trình xây dựng, huy động xã hội
hóa một cách khoa học cụ thể với nhiều hình thức, đồng thời đảm bảo được
lợi ích cho các nhà tài trợ.
Mặt khác, mặc dù mang tên gọi Lễ hội Hoa Phượng đỏ, song vào
thời điểm tổ chức Lễ hội là trung tuần tháng 5, hoa phượng trên địa bàn
thành phố còn nở ít, thời tiết lại thường xuyên mưa nhiều khiến cho công
tác chuẩn bị và quảng bá cho Lễ hội bị ảnh hưởng và không đạt được hiệu
quả cao.
Là một người được trực tiếp tham gia phục vụ công tác tuyên truyền
của Lễ hội đã nhiều năm, bản thân tôi nhận thấy công tác quản lý Lễ hội
Hoa Phượng đỏ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế:
Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số thành viên các Tiểu ban
chưa nêu cao được tinh thần trách nhiệm, chưa chủ động, sáng tạo trong
triển khai các công việc; chưa huy động tối đa sự tham gia và gắn trách
nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Do số lượng các sự kiện, hoạt động hưởng ứng chào mừng hoạt động
Lễ hội nhiều, diễn ra liên tục nên sự phối kết hợp của một số cơ quan, đơn
vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao chưa chặt chẽ và thống nhất.
Công tác xác báo, cập nhật số lượng đại biểu về tham dự Lễ hội do
yếu tố khách quan và hoàn toàn thụ động nên đôi khi dẫn đến bị động, khó
khăn trong việc cập nhật chính xác đại biểu về dự để giới thiệu và bố trí,
sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu.
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Tại khu vực Ban Tổ chức đã bố trí dành riêng cho phóng viên các cơ
quan báo chí tác nghiệp vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng đi lại lôn xộn
để tác nghiệp làm che khuất tầm nhìn của đại biểu.
Mặt khác, địa điểm tổ chức chính của Lễ hội là tại khu vực quảng
trường Trung tâm thành phố nơi mà tổng diện tích chỉ vài ngàn mét vuông,
với diện tích giới hạn như thế, Ban tổ chức đã bố trí thêm dãy khán đài tạm
dựng bằng giáo, tuy nhiên ngay cả như thế, cũng chỉ có thể bố trí được một
số lượng khách mời rất khiêm tốn vào làm khán giả của Đêm hội. Chính vì
thế mà tại Đêm hội năm 2017, rất nhiều khách mời đã bức xúc, phản đối
khi có giấy mời nhưng cũng không được cho vào xem đêm hội vì quá tải.
Tình trạng dịch vụ ăn theo Lễ hội tự ý mọc lên “chặt chém” nhân dân
dự lễ hội và du khách đã phần nào làm ảnh hưởng tới hình ảnh của thành
phố cần được chấn chỉnh. Tuy đã có phương án đảm bảo an ninh, phân
luồng giao thông, thông báo các điểm trông giữ xe, nhưng do lượng khách
du lịch và nhân dân thành phố đổ về trung tâm quảng trường Nhà Hát lớn
(nơi tổ chức Đêm hội) khá đông nên tại một số tuyến phố giao cắt nhau đã
xảy ra việcùn tắc, chen lấn, xô đẩy…., xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe tự
phát, mức phí gửi xe không theo quy định [50].
Tại một số tuyến phố trung tâm như Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng
Đạo, Trần Phú, Phan Bội Châu, Kỳ Đồng.... mức phí gửi xe máy dao động
từ 20 đến 30 nghìn/lượt, không ít chủ của các điểm trông giữ xe tự phát này
đã coi đây là cơ hội làm ăn và chặt chém du khách. Tại một số khu vực
chung quanh quảng trường Nhà hát thành phố, nhiều người bán hàng rong
đã vô tư bày bán dưới lòng đường, một số quán cafe, giải khát cũng kê bàn
ghế, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây cản trở cho việc đi lại của người
dân tuy nhiên sự việc này cũng không thấy các cơ quan chức năng, địa
phương nhắc nhở.
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Đặc biệt, có thể thấy những năm vừa qua công tác quảng bá lễ hội
chưa thực sự hấp dẫn và rộng rãi, khách nước ngoài đến tham quan lễ hội
còn rất ít, nhiều doanh nghiệp lữ hành của thành phố chưa tận dụng được
cơ hội để xây dựng các chương trình tham quan du lịch để thu hút khách du
lịch đến thành phố trong dịp này, đặc biệt là du khách nước ngoài.
Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng còn
hạn chế, hình thức chưa phong phú, tuyên truyền cổ động trực quan chưa
được rộng khắp ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chưa thực sự tạo
được không khí tưng bừng. Một số hoạt động hưởng ứng, bên lề trong
chuỗi các hoạt động còn mờ nhạt, chưa tạo dấu ấn riêng cho mỗi sự kiện
nên chưa tạo ấn tượng sâu sắc cho quần chúng nhân dân.
Bên cạnh đó, cần thẳng thắn nhìn nhận lễ hội Hoa Phượng đỏ ngoài
chương trình Đêm hội nghệ thuật đặc sắc được tổ chức khá quy mô, hoành
tráng với các màn bắn pháo hoa, pháo bông tạo điểm nhấn đậm nét, song
Lễ hội chưa thể hiện tốt được chức năng giao tiếp lễ hội, chưa lôi cuốn
được sự tham gia tích cực của mọi người, chưa thực sự là lễ hội của nhân
dân. Bởi vì, hiện nay phần lớn người dân thành phố tham dự lễ hội chỉ tiếp
nhận các thông điệp một cách thụ động, chưa có nhiều cơ hội cho sự tham
gia rộng rãi mặc dù lễ hội Hoa Phượng đỏ cũng chính là thành quả của văn
hóa, là những giá trị do nhân dân làm ra [50].
Ngoài những yếu tố hiện đại, lễ hội Hoa Phượng đỏ cũng cần nhấn
mạnh thêm những yếu tố mang đậm nét truyền thống về mảnh đất, con
người Hải Phòng, về hình ảnh loài hoa phượng đỏ.
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân các thành tựu đã đạt được
Qua 7 lần tổ chức, đến nay chất lượng lễ hội Hoa Phượng Đỏ ngày
càng nâng cao, công tác tổ chức bài bản đã mang lại cho lễ hội Hoa Phượng
Đỏ một diện mạo mới, mang tới hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong mắt
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người dân và du khách; từng bước khẳng định vị thế của một Lễ hội vượt
qua khuôn khổ vùng miền và trở thành sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của
thành phố Cảng.
Để đạt được những kết quả thành công đó cũng chính là nhờ sự ủng
hộ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo,
định hướng và đôn đốc, kiểm tra sát sao kịp thời của Thành ủy, HĐND,
UBND thành phố; Ban Tổ chức và các Tiểu ban; sự phối hợp chặt chẽ,
đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận,
huyện trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức. Bên cạnh đó
là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, nhất trí
cao của nhân dân thành phố, sự tân tâm, trách nhiệm của các cơ quan chức
năng trong công tác phối hợp, triển khai các công việc.
Kế hoạch tổ chức lễ hội được đổi mới nội dung toàn diện qua từng
mùa lễ hội nên đáp ứng được mục đích yêu cầu đề ra. Ngay sau khi kế
hoạch được ban hành, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương,
đơn vị chủ động phối hợp tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm cao
và khẩn trương. Trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố, các Sở, ngành,
đoàn thể, địa phương đều xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động ở ngành,
địa phương và đơn vị mình.
Các ngành, đơn vị, các lực lượng tham gia phục vụ lễ hội luôn nêu
cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân
công; hình thức nội dung các hoạt động phong phú và được đổi mới; tập
trung cao về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ trong khi nguồn ngân
sách cấp hạn hẹp nhưng các đơn vị luôn phát huy tính năng động, đẩy
mạnh công tác xã hội hóa, vận động, thu hút mọi nguồn lực tham gia.
Trong quá trình triển khai, Thành ủy, UBND thành phố thường
xuyên kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công việc.
UBND thành phố cũng thường xuyên họp thường kỳ, đột xuất để kịp thời
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chỉ đạo, điều chỉnh nội dung phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tích
cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các công việc.
Các phương tiện thông tin đại chúng đã kịp thời đưa tin về công tác
chuẩn bị, diễn biến tổ chức các hoạt động, quảng bá các hoạt động đến
đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân, khán giả, thính giả và độc giả
Hải Phòng nói riêng, nhân dân cả nước nói chung [50].
Chương trình nghệ thuật tại các Đêm hội đều được chuẩn bị kỹ từ
thiết kế sân khấu, khán đài, ánh sáng cùng các yếu tố liên quan, đảm bảo
chất lượng, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, tạo được hiệu ứng tối đa và
hiệu quả đối với việc truyền hình trực tiếp. Nội dung chương trình quy mô,
chất lượng; tạo được nét độc đáo riêng có, thể hiện bản sắc Hải Phòng
gắn với hình ảnh Hoa Phượng đỏ, tôn vinh, niềm tự hào về mảnh đất và
con người Hải Phòng. Chương trình có sự khác biệt rõ ràng về ý tưởng,
kết cấu, hình thức thể hiện của chương trình nghệ thuật so với các mùa
Lễ hội trước.
2.3.3.2. Nguyên nhân hạn chế
Qua từng năm, sự phát triển của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã góp phần
lan tỏa thông điệp, giới thiệu sự đổi mới, hội nhập và phát triển của thành
phố tới người dân trong nước cũng như du khách quốc tế.
Tuy nhiên các hoạt động chào mừng, hưởng ứng Lễ hội cần phải
được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố và Ban
Tổ chức; sự phối hợp tích cực đồng bộ, chủ động, thống nhất giữa các cấp,
các ngành, các tiểu ban, đơn vị, các cơ quan liên quan khác ngoài thành
phố và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, thành phố trong
việc triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức các hoạt động.
Bên cạnh đó cần huy động được toàn bộ lực lượng tham gia, có sự
phối hợp chặt chẽ ở từng giai đoạn cụ thể, từng mặt công tác cụ thể, trong
đó phải biết đặt ra những mục tiêu, yêu cầu riêng để tập trung tổ chức thực
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hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, chấn chỉnh, kịp
thời xử lý những phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Việc tổ chức lễ hội cũng cần chú trọng đến xây dựng kế hoạch phù
hợp, khả thi; các chương trình chi tiết, kịch bản đảm bảo chính xác, chi tiết,
chất lượng đối với các nội dung hoạt động.
Phải nhận thức đúng, đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao trong
công tác chuẩn bị, phục vụ các hoạt động và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc,
giám sát việc triển khai thực hiện. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng,
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách tham quan du lịch.
Các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đồng bộ, toàn diện,
chi tiết cụ thể, phân công thực hiện rõ ràng; kiểm tra, đôn đốc sâu sát,
thường xuyên; đồng thời chú trọng công tác lựa chọn những người có
chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia vào các Tiểu ban; tổ
chức phân công, phân trách nhiệm rõ ràng cho các cấp, ngành, cơ quan,
đơn vị và cán bộ trong việc triển khai thực hiện. Các cấp, ngành và cá nhân
được giao nhiệm vụ tổ chức các nội dung hoạt động phải chịu trách nhiệm
về chất lượng của nội dung và nghiêm túc kiểm điểm khi không hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về
các hoạt động cả về bề nổi và chiều sâu; coi đó là nhiệm vụ hàng đầu để
góp phần thành công cho đợt hoạt động; phải tuyên truyền tới từng người
dân bằng nhiều hình thức, thông qua các hệ thống, phương tiện thông tin
đại chúng; vận động nhân dân tích cực ủng hộ, khởi dậy được khí thế quần
chúng tham gia các hoạt động.
Tăng cường công tác xã hội hóa, vận động tài trợ, huy động mọi
nguồn kinh phí, các nguồn lực trong xã hội; vận động nhân dân, các cơ
quan doanh nghiệp tham gia để đáp ứng được mục đích, yêu cầu về nội

62
dung, hình thức và quy mô, tăng cường nâng cao hiệu quả và thành công
các hoạt động.
Tiểu kết
Lễ hội Hoa Phượng đỏ là sự kiện du lịch - văn hóa được tổ chức
thường niên và đã trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng.
Lễ hội nhằm tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện được khát
vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân thành phố, thông qua đó để quảng bá hình ảnh về Hải Phòng, về Hoa
Phượng đỏ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu và phát triển
du lịch. Tạo cơ sở và tiền đề thúc đẩy phát triển ngành du lịch Hải Phòng
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08 - NQ/TW
ngày 16/02/2017 của bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế
mũi nhọn và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường
vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn
2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Đến nay công tác tổ chức quản lý lễ hội đã cơ bản đảm bảo yêu cầu
đề ra, đúng với quy định, quy chế tổ chức lễ hội; thiết thực, an toàn và đạt
hiệu quả cao. Trong chương 2, tác giả luận văn đã bàn về thực trạng của
công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ, thành phố Hải Phòng. Từ
cơ chế quản lý lễ hội cho đến các hoạt động tuyên truyền quảng bá, diễn
biến thực tế của các hoạt động lễ hội, các hoạt động phụ trợ hưởng ứng lễ
hội… Qua đó, cho thấy mặc dù công tác quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã
đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên Lễ hội vẫn còn bộc lộ một số tồn
tại, hạn chế. Từ đây, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì
và phát triển thương hiệu Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng.
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Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN LỄ HỘI
HOA PHƯỢNG ĐỎ Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
3.1. Những tác động của lễ hội đến đời sống văn hóa - xã hội và kinh tế
của Hải Phòng
3.1.1. Tác động tích cực
Năm 2012, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng lần đầu tiên được tổ
chức với sự quyết tâm, đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình của các cấp lãnh
đạo và toàn thể nhân dân thành phố. Lễ hội đã thể hiện được sự đổi mới
trong cách nghĩ, cách làm về công tác tổ chức sự kiện, xây dựng thương
hiệu, tạo dựng hình ảnh thành phố...
Song, Lễ Hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức không chỉ đơn thuần là
một sự kiện văn hóa du lịch nữa, mà đã thực sự trở thành một thành tố quan
trọng, tham gia tích cực trong việc quảng bá tiềm năng, lợi thế của thành
phố, tiếp tục khẳng định thương hiệu, nâng cao vị thế và uy tín của Hải
Phòng. Đồng thời, đáp ứng lòng mong đợi, sự kỳ vọng của nhân dân thành
phố, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đến đông đảo nhân
dân, các du khách thập phương và quốc tế.
Các hoạt động của Lễ hội đã góp phần tạo nên sự đa dạng và
phong phú, nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm, lượng khách du
lịch đến thành phố trong dịp này có bước tăng trưởng tiến bộ, tạo cơ sở
và tiền đề để thúc đẩy phát triển ngành du lịch Hải Phòng trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày
16/02/2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế
mũi nhọn và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường
vụ Thành ủy về Đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2016 2020, định hướng đến năm 2030.
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Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng được kết hợp với những hoạt động
kỷ niệm Ngày giải phóng thành phố trong tháng 5 đã trở thành sự kiện văn
hóa du lịch đặc sắc thường niên được dư luận quan tâm ủng hộ, thu hút sự
tham gia đông đảo của người dân địa phương, các tỉnh, thành phố trong cả
nước cũng như các du khách quốc tế, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn
hóa cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW
ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 Khóa XI về Xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Lễ hội chính là điểm nối từ văn hóa đến kinh tế, là dịp để quảng bá
về những tiềm năng thế mạnh của Hải Phòng nhằm thu hút các nguồn lực
đầu tư cho lĩnh vực du lịch. Lễ hội đã thể hiện rõ giá trị hồn cốt, giới thiệu
nét đẹp và hình ảnh của hoa Phượng đỏ gắn với thành phố Hải Phòng, tôn
vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện được khát vọng phát triển
vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố
trong giai đoạn hội nhập quốc tế, thông qua các Chủ đề như: “Hải Phòng
vươn ra biển lớn”; “Hải Phòng - Bản anh hùng ca 60 năm”; “Hải Phòng
trong sắc màu Phượng đỏ”; “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”.... Qua đó,
nhằm đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu và phát triển
du lịch, tạo không khí phấn khởi nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh
thần của người dân thành phố, khẳng định những thành tựu, đột phá chiến
lược về phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội với cảng biển, sân bay,
dịch vụ và các công trình mang tầm cỡ quốc tế... để phấn đấu đưa Hải
Phòng thực sự trở thành thành phố thông minh, an toàn, tốc độ tăng trưởng
cao, phát triển bền vững có sức cạnh tranh, góp phần thực hiện mục tiêu
xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Có thể nói, kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012, đến nay
thành phố Hải Phòng đã gây dựng thành công một sản phẩm du lịch đặc sắc
mang tên “Lễ hội Hoa Phượng đỏ” mở ra một không gian tiếp diễn mang
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tính trường tồn. Các kỳ lễ hội đã để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong
và ngoài nước, khẳng định một diện mạo văn hóa đặc biệt của thành phố và
con người đất Cảng. Kết quả đó được hình thành từ sự đồng thuận của
người dân và chính quyền, nhất tâm vì sự thành công của lễ hội, tạo dấu ấn
riêng cho Hải Phòng, làm nên một lễ hội cộng đồng ấn tượng. Với lễ hội
Hoa Phượng đỏ, Hải Phòng đã thực sự lựa chọn được phương thức để tạo
điểm nhấn ấn tượng và rộng hơn nữa đó chính là sự phát triển trên nền tảng
văn hóa, từ sức sáng tạo của nhân dân.
3.1.2. Tác động không mong muốn
Bên cạnh những thành công, những tín hiệu tích cực mà Lễ hội Hoa
Phượng đỏ đem lại cho thành phố, thì vẫn còn một số hạn chế làm ảnh
hưởng và tác động không nhỏ đến công tác quản lý, tổ chức lễ hội như:
Không gian lễ hội chưa được mở rộng, chưa đáp ứng nhu cầu của
người dân, trước hết phải kể đến đó là vấn đề địa điểm tổ chức chính của lễ
hội, do địa thế của thành phố nên sự kiện đêm hội chính không còn một vị
trí nào khác ngoài quảng trường trung tâm thành phố nơi mà tổng diện tích
chỉ vài ngàn mét vuông. Mặc dù, Ban tổ chức đã bố trí thêm dãy khán đài
tạm dựng bằng giàn giáo, tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng cho một lượng khách
mời rất khiêm tốn vào làm khán giả của đêm hội. Chính vì thế chưa đến giờ
khai mạc nhưng số lượng người tham dự đã chật kín các khu vực khán đài,
nhiều đại biểu khách mời đến muộn một chút không được bố trí vào xem
đã tỏ thái độ rất bức xúc.
Theo như quan điểm của Nhà báo Hải Đường, Báo Pháp luật
TP.HCM: Lễ hội Hoa Phượng đỏ chưa thể hiện rõ nét được những nét đặc
trưng riêng có của mảnh đất Hải Phòng. Hoạt động văn hóa của lễ hội còn
quá nghèo nàn, các hoạt động đều chung chung và không có điểm nhấn.
Điển hình như tại một số gian hàng được bày bán trong các Hội chợ hưởng
ứng sự kiện lễ hội, có rất nhiều sản phẩm trôi nổi không phải là sản vật của
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Hải Phòng. Thêm vào đó, đến nay lễ hội đã được tổ chức được 7 lần, tuy
nhiên chương trình nghệ thuật Đêm hội là điểm nhấn của từng mùa lễ hội
được tổ chức hoành tráng đã gây lãng phí ngân sách, chưa giải quyết được
vấn đề thương hiệu, đồng thời chưa thực sự thu hút được du khách đến với
Hải Phòng. Để lễ hội Hoa Phượng đỏ trở nên tầm cỡ, xứng đáng với ý
nghĩa của lễ hội thực thụ, Hải Phòng cần tập trung nghiên cứu kỹ hơn, cụ
thể hơn các hoạt động phụ trợ trong khuôn khổ lễ hội. Vì đây được coi là
sự kiện Văn hóa - Du lịch trong năm của Hải Phòng, do đó ngành chức
năng cũng như Ban Tổ chức Lễ hội cần hướng đến nhu cầu tìm hiểu văn
hóa, vốn được coi là sinh hoạt tinh thần và vật chất của người Hải Phòng.
Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Thư ký Ban Biên tập Cổng Thông tin
điện tử thành phố Hải Phòng, chia sẻ: "Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là một lễ hội
hiện đại, ra đời như một nhu cầu tất yếu khách quan trước sự phát triển
mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Lễ
hội là sự sáng tạo của lãnh đạo thành phố nhằm đáp ứng các nhiệm vụ
chính trị, kinh tế, văn hoá, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con
người, tiềm năng, thế mạnh của địa với bạn bè trong nước và quốc tế. Lễ
hội cũng đã từng bước tạo dựng được thương hiệu, mang bản sắc riêng của
mình và có khả năng phát triển bền vững".
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ có biểu hiện
nhàm chán bởi sự đơn điệu, thiếu tính sáng tạo nghệ thuật, tốn kém, ngày càng
ít được sự hưởng ứng của người dân. Nếu so về sự quan tâm của báo chí hay sự
tham gia của người dân và du khách với một số lễ hội khác của Hải Phòng như
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Lễ hội Minh Thề, Lễ hội Làng cá Cát Bà… thì dường
như Lễ hội Hoa Phượng Đỏ ngày càng mất đi sự hấp dẫn.
Cần cân nhắc việc có nên thường kỳ tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ
như hiện tại hay thay đổi theo hướng tổ chức không định kỳ và theo các
chuyên đề. Hiện nay, việc tổ chức hàng năm gây tốn kém về tiền bạc, mất
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rất nhiều công sức tổ chức, huy động xã hội hóa của cả hệ thống chính trị,
chủ đề tổ chức hàng năm thiếu tính sáng tạo do hết ý tưởng. Vì thế, thay vì
tổ chức hàng năm, có thể tổ chức 2 năm hoặc 5 năm một lần.
Mặt khác, lễ hội được tổ chức thường trước ngày 13/5, khi hoa
phượng trên đường phố chỉ chớm nở, chưa có độ nở rực rỡ, chưa tạo được
không khí về lễ hội chuyên về hoa phượng của thành phố hoa phượng đỏ.
Bên cạnh đó, công tác tổ chức hiện mất rất nhiều thời gian, công sức,
kinh phí về tiếp đón khách, mời khách Trung ương và các địa phương đến
dự. Lễ hội cũng nặng về hình thức quy mô hoành tráng với chương trình
nghệ thuật sân khấu hóa hiện đại, nặng về trình diễn nghệ thuật, đạo cụ,
phô diễn tốn kém Trong khi đó, lẽ ra phần quan trọng và cần chú trọng nhất
là các hoạt động “hội” cho người dân cùng tham gia. Người dân đến với Lễ
hội Hoa Phượng Đỏ hiện nay chủ yếu là “xem” một cách thụ động, chưa
được trực tiếp tham gia vào lễ hội, là chủ thể của lễ hội. Vì thế, cần thay
đổi cách thức tổ chức, lấy người dân và sự tham gia của họ là trọng tâm,
không nên lấy việc đón tiếp khách, chiêu đãi khách và tổ chức biểu diễn
nghệ thuật một chiều hiện nay là trọng tâm.
Để khắc phục những tác động, hạn chế nêu trên rất cần sự cố gắng,
nỗ lực của các cấp chính quyền thành phố trong công tác quản lý, tổ chức
lễ hội, khẳng định vị thế của lễ hội vượt qua khuôn khổ vùng miền, trở
thành sản phẩm du lịch mới và đặc trưng của thành phố Cảng, đem lại sự
phấn chấn, tinh thần lễ hội trong lòng mỗi người dân thành phố.
3.2. Giải pháp nâng cao công tác quản lý và phát triển thương hiệu Lễ hội
Hoa Phượng đỏ
3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao trình độ quản lý, tổ chức lễ hội của cơ
quan chức năng
3.2.1.1. Nâng cao công tác lãnh đạo, quản lý và cơ chế chính sách
Làm tốt công tác quản lý nhà nước về lễ hội sẽ góp phần phát huy vai
trò tạo động lực phát triển du lịch cho mỗi địa phương, đáp ứng nhu cầu văn
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hóa ngày càng cao của nhân dân. Qua đó, giúp người dân và du khách tìm
hiểu được ý nghĩa lịch sử, văn hóa, góp phần quan trọng trọng việc giáo dục
truyền thống yêu nước, tình yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát
huy tinh thần tự chủ, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để lễ hội Hoa Phượng đỏ luôn được tổ chức thành công trước hết rất
cần sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung
ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và đôn đốc, kiểm tra sát
sao kịp thời của Thành ủy, UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, đồng
bộ, thống nhất, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận huyện
trong quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức; đặc biệt là sự đồng thuận,
nhất trí cao của nhân dân thành phố, sự tận tâm, trách nhiệm của các cơ
quan chức năng trong công tác phối hợp, triển khai các công việc.
Hoạt động lễ hội mang tính đa ngành, diễn ra tác động đến mọi mặt
của đời sống xã hội của địa phương, có tính cộng đồng rất lớn do vậy rất
cần sự phối hợp chặt chẽ vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác
quản lý và tổ chức lễ hội. Việc xây dựng cơ chế, chính sách phương thức
quản lý lễ hội phải phù hợp với quy mô, tầm vóc, đảm bảo nguyên tắc
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý điều hành, tạo môi trường và điều kiện
tốt nhất để công chúng được trực tiếp tham gia vào hoạt động lễ hội.
Với mục tiêu xây dựng lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành lễ hội truyền
thống đặc trưng của Hải Phòng, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng
thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế;
thúc đẩy đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; tạo
không khí vui tươi, sôi động, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phấn
khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.
Công tác tổ chức lễ hội cần phải được tổ chức khoa học, bài bản,
chuyên nghiệp, tạo được ấn tượng mạnh mẽ, đặc sắc, rõ tính khác biệt, đảm
bảo tiết kiệm và đạt hiệu quả. Thể hiện rõ nét giá trị và hình ảnh Hoa
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Phượng Đỏ, con người và thành phố Hải Phòng; lễ hội phải mang tính nhân
dân, thực sự của nhân dân, phục vụ nhân dân, du khách và đại biểu đến với
thành phố Hải Phòng, tiến tới mục tiêu mọi nhà, mọi người chủ động cùng
tham gia và tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ một cách tự nhiên.
Ngành Văn hóa và Thể thao thành phố cần nghiên cứu xác định chủ
đề thể hiện Đêm hội của lễ hội Hoa Phượng đỏ từng năm, xác định thời
điểm tổ chức lễ hội để từng bước tạo thành thói quen chờ đón lễ hội trong
lòng nhân dân và du khách vào thời điểm Kỷ niệm Ngày giải phóng Hải
Phòng, xác định một số hoạt động chính, cốt lõi của lễ hội.
Trong bối cảnh kinh tế hiện còn nhiều khó khăn, điều quan trọng hàng
đầu là Ban tổ chức lễ hội cần phải xác định rõ và cụ thể các trọng tâm,
trọng điểm, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy tối đa sức mạnh tập
thể, thống nhất cao về nhận thức, huy động rộng rãi sự tham gia tích cực,
đóng góp nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
Việc xây dựng các kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động lễ hội cần
gắn với nội dung cụ thể, có sự phân công, xác định rõ nhiệm vụ cho các
ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện. Cần tiếp tục đổi mới phương
pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất quy trình,
phương thức tổ chức các sự kiện, hoạt động của lễ hội một cách khoa học,
chuyên nghiệp hóa; công tác tổ chức phải thực hiện bài bản, không hình
thức, lý thuyết mà cụ thể bằng hành động.
Các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các
nhiệm vụ được phân công; tập trung cao về cơ sở vật chất, các điều kiện
phục vụ, trong quá trình tổ chức các hoạt động các đơn vị cần phát huy tính
năng động, đẩy mạnh công tác xã hội hóa và vận động, thu hút mọi nguồn
lực tham gia.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng là lễ hội có ý nghĩa quan trọng,
thể hiện bản sắc riêng có của Hải Phòng, do đó để phát huy giá trị của lễ
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hội, đồng thời góp phần phát triển du lịch là thực sự cần thiết. Cần phải có
Đề án cụ thể và Quy chế tổ chức lễ hội nhằm tiếp tục nâng cao vai trò quản
lý của nhà nước, của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy những
giá trị tốt đẹp của lễ hội.
3.2.1.2. Xây dựng kịch bản lễ hội đặc sắc
Lễ hội Hoa Phượng đỏ là sự sáng tạo của lãnh đạo thành phố nhằm
đáp ứng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, là cơ hội để quảng bá
hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng, thế mạnh của thành phố với bạn
bè trong nước và quốc tế. Lễ hội đã và đang từng bước tạo dựng được
thương hiệu, mang bản sắc riêng của mình và có khả năng phát triển bền
vững. Tuy nhiên, thời gian gần đây lễ hội Hoa Phượng đỏ có biểu hiện
nhàm chán bởi sự đơn điệu, thiếu tính sáng tạo nghệ thuật, ngày càng nhận
được ít sự hưởng ứng của người dân. Nếu so về sự quan tâm của báo chí hay
sự tham gia của người dân và du khách với một số lễ hội khác của Hải Phòng
như: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, lễ hội Minh Thề, lễ hội Làng cá Cát Bà...thì
dường như lễ hội Hoa Phượng đỏ đang ngày càng mất đi sự hấp dẫn.
Vì là lễ hội thường niên do đó sẽ không thể tránh khỏi sự đơn điệu và
trùng lặp, hơn nữa lễ hội được tổ chức là để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất
và người Hải Phòng, do đó mỗi năm thành phố cần chọn thêm một giá trị đặc
trưng của Hải Phòng để có thể tôn vinh trong mỗi dịp diễn ra lễ hội.
Cần có các phân tích, đánh giá chuyên sâu về hiệu quả của lễ hội
Hoa Phượng đỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phân
tích làm rõ những mặt được và chưa được của lễ hội, so sánh với công tác
tổ chức lễ hội tương tự của các tỉnh, thành phố khác để học tập kinh
nghiệm về xây dựng chủ đề, sáng tạo chương trình và lập kế hoạch chi tiết.
Tổ chức trưng cầu dân ý về các nội dung của lễ hội, vì trong các lễ
hội vai trò tham gia của người dân rất quan trọng, do đó thay vì áp đặt
chương trình để người dân tham gia, cần lấy ý kiến rộng rãi của người dân
trong công tác tổ chức lễ hội.
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Để lễ hội Hoa phượng đỏ trở nên tầm cỡ, xứng đáng với ý nghĩa của
lễ hội thực thụ, Hải Phòng cần tập trung nghiên cứu kỹ hơn, cụ thể hơn các
hoạt động phụ trợ trong khuôn khổ lễ hội. Vì đây được coi là sự kiện Văn
hóa - Du lịch trong năm của Hải Phòng, do đó ngành chức năng cũng như
Ban tổ chức lễ hội cần hướng đến nhu cầu tìm hiểu văn hóa, vốn được coi
là sinh hoạt tinh thần và vật chất của người Hải Phòng.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ có thể hạn chế về hình thức biểu diễn nghệ
thuật, ca múa nhạc mà thay vào đó là đi sâu tìm hiểu, miêu tả lại đời sống
vật chất, tinh thần của cư dân vùng miền; những hoạt động vừa thể hiện
được nét đặc trưng của Hải Phòng, vừa thu hút được sự quan tâm của khách
du lịch...
3.2.1.3. Nâng cao chất lượng bộ máy quản lý
Hiện nay, những người chịu trách nhiệm và liên quan đến việc tổ
chức lễ hội đều là cán bộ, công chức nhà nước nên có phần hạn chế về kiến
thức và năng lực tổ chức lễ hội. Vì thế, cần thay đổi cách thức tổ chức để
những người có kiến thức và năng lực, kinh nghiệm tổ chức lễ hội chủ trì
công tác tổ chức.
Để có nguồn nhân lực tốt phục vụ cho công tác quản lý cần phải mở
rộng quy mô đào tạo cho cán bộ chuyên môn, bên cạnh đó hàng năm phải
có tập huấn, nâng cao trình độ của những người làm công tác tổ chức, mời
các chuyên gia tư vấn nước ngoài.
Tạo điều kiện cho các cán bộ tự chủ động và định hướng được vấn
đề, giới thiệu những sách báo, tài liệu liên quan đến lễ hội để họ tự nghiên
cứu, giới thiệu các chuyên gia đầu ngành, có uy tín, trách nhiệm để giúp họ
giải đáp những khó khăn vướng mắc về chuyên môn.
Việc chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, quản lý và
phục vụ lễ hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động lễ hội, vì nguồn
nhân lực chủ chốt này sẽ góp phần tạo nên thành công chung của lễ hội.
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3.2.2. Nhóm giải pháp về quản lý trực tiếp của cộng đồng
3.2.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá lễ hội
Có thể nói, công tác quảng bá lễ hội được coi là một trong những yếu
tố quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển cũng như phát huy được
tinh thần, giá trị lễ hội. Những năm gần đây công tác xây dựng thương hiệu
và sản phẩm du lịch hấp dẫn đã được thành phố Hải Phòng tập trung quan
tâm khôi phục và phát triển, điển hình như việc khôi phục và phát triển các
lễ hội truyền thống nhằm thu hút nhiều khách du lịch đến với thành phố
như: Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn, Lễ hội Làng cá Cát Bà (huyện Cát Hải), Lễ
hội Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo); Lễ hội truyền
thống Nữ tướng Lê Chân; Lễ hội chiến thắng Bạch Đằng Giang...
Trong đó, thành phố đặc biệt tập trung công tác xây dựng, tổ chức và
đưa lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành lễ hội của nhân dân, vì nhân dân, phục
vụ nhân dân, thu hút sự tham gia hưởng ứng và hưởng thụ của nhân dân, du
khách, đại biểu đến với thành phố Hải Phòng; tiến tới mục tiêu mọi nhà,
mọi người chủ động cùng tham gia và tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ một
cách tự nhiên.
Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động lễ hội cần
được tổ chức bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của xã
hội. Tích cực tuyên truyền các hoạt động, sự kiện đến đông đảo quần chúng
nhân dân, tuyên truyền giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của
thành phố, các bài hát về Hải Phòng trên hệ thống đài phát thanh cơ sở để
toàn thể nhân dân quan tâm, nắm bắt thông tin và hòa mình vào không khí
của lễ hội.
Vận động các cơ quan, đơn vị treo băng rôn, áp phích quảng bá về lễ
hội trên các phương tiện giao thông, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn.
Để công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ những năm tiếp theo
được thành công và lan tỏa, cần nghiên cứu xác định chủ đề thể hiện Đêm
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hội của Lễ hội Hoa Phượng đỏ từng năm, xác định thời điểm tổ chức Lễ
hội để từng bước tạo thành thói quen chờ đón Lễ hội trong lòng nhân dân
và du khách vào thời điểm Kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng, xác định
một số hoạt động chính, cốt lõi của Lễ hội.
Ban Tổ chức cần xây dựng bộ nhận diện Lễ hội Hoa Phượng đỏ và
sản phẩm đặc trưng của Lễ hội gắn với hình ảnh Hoa Phượng đỏ nhằm tạo
thương hiệu, khác biệt và nâng cao hiệu quả của Lễ hội. Trong đó, phải chú
trọng đến khâu truyền thông tiếp thị “sản phẩm lễ hội” đặt góc nhìn của
một sản phẩm và tiếp thị một cách chuyên nghiệp. Lễ hội không chỉ được
đầu tư về bề rộng, mà còn phải đầu tư cả về chiều sâu, bên cạnh việc nâng
cao chất lượng nội dung, nghệ thuật, còn phải tính đến quảng bá, truyền
thông một cách chuyên nghiệp nữa, để mỗi người dân Hải Phòng phải luôn
cảm thấy phấn khởi và tự hào chờ đón mỗi năm...
Lễ hội Hoa Phượng đỏ cần phải được phát huy thương hiệu, thương
hiệu được tạo dựng từ quy mô, ý nghĩa, cách thức tổ chức, quảng bá hình
ảnh... Lễ hội có danh tiếng, sức lan tỏa, ảnh hưởng sẽ thu hút được các nhà
đầu tư tự nguyện đóng góp kinh phí để có thể được giới thiệu hình ảnh.
3.2.2.2. Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, vệ sinh môi trường, an
ninh trật tự trong lễ hội
Quản lý các hoạt động an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các hoạt
động dịch vụ trong tổ chức lễ hội là vấn đề rất quan trọng, nhằm đảm bảo
đến quyền lợi của người dân tham gia lễ hội và góp phần tạo nên sự thành
công của lễ hội.
Các ngành: Công an, Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và
chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y
tế... cần tập trung phân công các lực lượng phối hợp chặt chẽ thực hiện
nhiệm vụ, xác định rõ các nội dung triển khai. Các phương án bảo vệ an
toàn, an ninh trật tự, giao thông, phòng chống cháy nổ, lắp dựng sân khấu,
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khán đài, môi trường, y tế phải triển đúng kế hoạch, đảm bảo tính thống
nhất và tập trung cao, đảm bảo các điều kiện phục vụ trước, trong và sau
sự kiện.
Xây dựng phương án chi tiết cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả
công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa điểm diễn ra hoạt động;
các nơi ăn nghỉ của đại biểu và du khách về tham dự hoạt động lễ hội; có
phương án bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đưa đón, dẫn đại biểu; tổ
chức phân luồng và thông báo phân luồng giao thông trước, trong và sau
các hoạt động; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ an toàn về
người và tài sản cho đơn vị tổ chức sự kiện, các đoàn nghệ thuật, lực lượng
diễn viên trong thời gian lắp dựng sân khấu, luyện tập. Xây dựng phương
án ngăn đường và bố trí khu vực để xe, trông coi xe; bố trí các cổng ra vào
khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố và lực lượng kiểm soát giấy mời
vào khu vực khán đài; quy định cụ thể khu vực tác nghiệp cho các phóng
viên báo chí...
Tổ chức ra quân chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo trên địa bàn
thành phố, trong đó tập trung đẩy mạnh xóa quảng cáo, rao vặt, góp phần
tạo cảnh quan văn minh, hiện đại cho đô thị Hải Phòng.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện bảo vệ môi trường.
Chỉ đạo, đôn đốc công tác thu gom, xử lý rác thải; phát động nhân dân toàn
thành phố tổng vệ sinh, cải thiện, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch,
đẹp; phát động Phong trào “Xây dựng Hải Phòng sáng - xanh - sạch - đẹp văn minh - hiện đại và an toàn”; thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng
dẫn đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình
thi công lắp dựng sâhn kấu khán đài tổ chức Chương trình nghệ thuật Đêm
hội tại Quảng trường Nhà hát thành phố.
Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý
xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khách quốc tế và
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người nước ngoài đến Hải Phòng du lịch, tham dự các hoạt động. Tăng
cường công tác kiểm tra, kiếm soát phòng cháy chữa cháy, rà phá bom mìn
ở các địa điểm tổ chức sự kiện, các khách sạn, nhà hàng, các điểm kinh
doanh xăng dầu, các điểm vui chơi công cộng, không để xảy ra cháy nổ, bố
trí xe cứu hỏa thường trực để kịp thời chữa cháy.
Phát động Phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tấn
công trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phân luồng, tuyến giao thông,
kiểm tra, kiểm soát các phương tiện, tiến hành duy tu, bảo dưỡng các tuyến
đường, thay thế, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố;
phục vụ đưa đón khách mời, đại biểu và nhân dân tham gia các hoạt động
an toàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều phối tốt các hoạt động giao
thông trên các tuyến đường bộ và đường thủy, bảo đảm tuyệt đối an toàn về
người và phương tiện. Duy trì nghiêm chế độ thường trực chiến đấu trong
thời gian diễn ra các sự kiện và các hoạt động lễ hội.
Xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định tại các khu vực
diễn ra các sự kiện và các hoạt động lễ hội. Phân công các bệnh viện, bố trí
lực lượng cán bộ, nhân viên, thiết bị y tế, phương tiện, thuốc men để kịp
thời cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe phục vụ đại biểu và nhân dân
tại các khu vực diễn ra hoạt động. Tăng cường công tác giám sát dịch
bệnh, theo dõi kiểm tra giám sát nguồn nước, vệ sinh trên địa bàn thành
phố, thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà
hàng, khách sạn.
3.2.2.3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực để tổ chức lễ hội
Tại bất kể hoạt động nào muốn tổ chức thành công đều phải cần có
các nguồn lực, từ nhân lực đến kinh phí tổ chức thực hiện, nhìn vào các lễ
hội truyền thống, chúng ta dễ thấy nguồn lực để tổ chức, xét về mặt nhân
lực chủ yếu là do cộng đồng dân cư địa phương tình nguyện tham gia thực
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hiện, song song với đó nguồn kinh phí cũng chủ yếu do các thành viên
cộng đồng đóng góp. Tuy nhiên, với mong muốn phát triển thương hiệu
cho lễ hội Hoa Phượng đỏ, chúng ta cần phải tính toán đến yếu tố nguồn
lực một cách thật khoa học.
Để một lễ hội được tổ chức thành công luôn cần có sự đầu tư về
công sức và kinh phí, tuy nhiên trong điều kiện kinh tế còn khó khăn hiện
nay nguồn thu ngân sách không đủ bù chi cho đầu tư phát triển xã hội. Do
đó, công tác xã hội hóa kinh phí để phục vụ tổ chức lễ hội đã và đang được
nhiều địa phương trong cả nước thực hiện, việc này vừa tiết kiệm được
khoản chi từ ngân sách Nhà nước, vừa khơi dậy được nguồn lực từ các tổ
chức, doanh nghiệp; đồng thời cũng là tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân
thể hiện được tinh thần, trách nhiệm đối với việc xây dựng văn hóa và thúc
đẩy phát triển kinh tế.
Xã hội hóa được coi là hướng đi tất yếu trong việc tổ chức lễ hội,
qua đó giảm chi phí tổ chức, lôi cuốn tính chủ động nhập cuộc của đông
đảo các tầng lớp nhân dân.
Đối với công tác chuẩn bị tổ chức cho lễ hội Hoa Phượng đỏ hằng
năm, thành phố Hải Phòng luôn xác định việc vận động tài trợ cho Lễ hội
là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần làm nên thành công
chung của Lễ hội. UBND thành phố cần chủ động xây dựng và ban hành
Kế hoạch vận động với mục đích phát động kêu gọi các doanh nghiệp trong
và ngoài nước, các tổ chức, đơn vị và cá nhân ủng hộ, tài trợ nguồn lực cho
Lễ hội; thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các hoạt động lễ hội.
Thành phố sẽ tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân
ủng hộ tài trợ cho lễ hội; tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức,
đơn vị, cá nhân giới thiệu, quảng bá hình ảnh trước, trong và sau thời gian
diễn ra Lễ hội.
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Trong quá trình vận động xã hội hóa, thành phố cũng cần phải đề
nghị các Sở, ngành có trách nhiệm đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, đơn
vị được giao vận động tài trợ; phối hợp quản lý và phân bổ nguồn kinh phí
tài trợ phục vụ Lễ hội đảm bảo công khai minh bạch; sử dụng đúng mục
đích, có hiệu quả; đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho các nhà tài trợ theo
cam kết.
Bên cạnh đó, việc xã hội hóa huy động sức mạnh từ các tổ chức, tập
thể, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp tài
chính, vật lực, tận dụng nó để quay lại phục vụ nhân dân tốt hơn. Nguồn
lực ấy không cứ phải là kinh phí, mà có thể là công sức, trí tuệ, sự tham gia
tích cực... một cách tự nguyện của nhân dân. Tuy nhiên, cũng có trường
hợp việc xã hội hóa biến thành "giao chỉ tiêu" về kinh phí đóng góp, trở
thành áp lực với các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia.
Cần phải có kế hoạch, lộ trình xây dựng, huy động xã hội hóa một
cách khoa học cụ thể với nhiều hình thức, đồng thời đảm bảo được lợi ích
cho các nhà tài trợ. Hình thức vận động, có thể thông qua hội nghị, hoặc
bằng thư mời (kèm theo Quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi của nhà tài trợ).

3.2.3. Nhóm giả i pháp nâng cao nhậ n thứ c và phát triể n
thư ơ ng hiệ u lễ hộ i
3.2.3.1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về lễ hội Hoa Phượng đỏ
Như chúng ta đã biết, văn hóa chính là nền tảng và động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội, trong phát triển kinh tế, chúng ta không thể không
quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Trong sự nghiệp
xây dựng thành phố, cùng với việc tập trung cao cho phát triển kinh tế xã
hội, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại thì việc xây
dựng nền văn hóa, coi văn hóa là nền tẳng tinh thần, là động lực cho sự
phát triển có ý nghĩa vô cùng to lớn.
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Lễ hội Hoa Phượng đỏ được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân thành phố xác định là sự kiện văn hóa - du lịch, tổ chức thường
niên nhằm từng bước xây dựng trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của
Hải Phòng. Đến nay, lễ hội đã đi vào thơ ca, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng
cả nước và quốc tế với tên gọi thành phố Hoa Phượng Đỏ. Được tổ chức
thường niên, song lễ hội Hoa Phượng đỏ năm nào cũng thu hút được sự
hưởng ứng và tham gia của đông đảo nhân dân và du khách đến với thành
phố mỗi dịp tháng Năm, khi mùa hoa Hoa Phượng đỏ nở rộ trên phố báo
hiệu mùa du lịch hè về với phố biển.
Thông qua lễ hội, để tôn vinh, ngợi ca mảnh đất và con người Hải
Phòng, khẳng định những thành tưu trong sự nghiệp đổi mới, tạo ra sự phấn
khởi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Việc tổ chức lễ hội Hoa Phượng
đỏ cũng đáp ứng lòng mong đợi, sự kỳ vọng của nhân dân thành phố và bạn
bè gần xa, thể hiện được sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm về tổ chức
sự kiện, về xây dựng thương hiệu, tạo dựng hình ảnh thành phố.
Lễ hội được tổ chức vào mỗi dịp tháng 5 gắn liền với các Ngày kỷ
niệm trọng đại của đất nước và thành phố như: Ngày Giải phóng miền Nam
(30/4), Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5), Ngày Giải phóng Hải
Phòng (13/5) và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)... mang đến bầu
không khí tưng bừng, phấn khởi, sôi động trong sắc đỏ mầu cờ kỷ niệm của
niềm vui chiến thắng, trong sự khát khao vươn lên của tuổi trẻ, học sinh,
sinh viên khi tiếng ve ngân nga gọi hè. Đồng thời, thể hiện được tinh thần,
khí phách, quyết tâm và mong muốn của Đảng bộ, chính quyền, quân và
dân thành phố trong việc xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thể hiện được vai trò của văn hóa trong
phát triển bền vững.
Lễ hội cũng sẽ góp phần khẳng định sự phát triển của một thành phố
văn minh, năng động, đầy sức sống, là cách để bày tỏ, thể hiện được tâm
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hồn tính cách của người Hải Phòng, từng bước lan tỏa, thấm sau vào tiềm
thức của nhân dân thành phố và du khách; là nét đẹp văn hóa để mỗi người
con đất Cảng dù ở bất cứ nơi đâu đều tự hào và nhờ về quê hương yêu dấu
của mình.
3.2.3.2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của văn nghệ sĩ và nhân dân
thành phố Hải Phòngđối với lễ hội
Thời gian qua, giới văn nghệ sỹ của Hải Phòng đã làm khá tốt được
nhiều chương trình, sự kiện lớn và trọng đại của thành phố. Đối với kịch
bản tổ chức sự kiện lễ hội Hoa Phượng đỏ rất cần các tác giả, đạo diễn là
người Hải Phòng, của Hải Phòng, am hiểu về đất và người Hải Phòng, bởi
trên hết một kịch bản văn học tốt sẽ là tiền đề cơ bản cho một kịch bản sân
khấu tốt. Trên thực tế, nhiều chương trình về Hải Phòng trước đây được
đầu tư kinh phí rất lớn, song do khâu kịch bản bị xem nhẹ nên chưa đạt
hiệu quả cao.
Mặt khác, trong khuôn khổ của một lễ hội rất cần có những hoạt
động giao lưu với các nhạc sỹ từng sáng tác về Hải Phòng, các ca sỹ thành
công với ca khúc truyền thống của Hải Phòng.
Thành phố nên phát huy vai trò, vị trí của lực lượng diễn viên 5 Đoàn
nghệ thuật chuyên nghiệp, Trường Trung cấp VHNT, các Đoàn nghệ thuật
chuyên nghiệp, các đơn vị văn hóa...trên địa bàn thành phố. Vì ở những sự
kiện thường niên như này, lực lượng văn nghệ sỹ, diễn viên của thành phố cần
phải thể hiện trách nhiệm công dân của mình đối với thành phố.
Chương trình hoạt động văn hóa - thể thao tại lễ hội cần quy tụ các
đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tại thành phố để làm nên chương trình lớn tại
một địa điểm trong những ngày lễ hội, không nên diễn ở nhiều địa điểm dải
trung tâm.
Với thể thao có thể chọn việc đua xe đạp quanh hồ Tam Bạc, đưa giải
đấu này thành giải hàng năm nhân lễ hội Hoa Phượng đỏ, các hoạt động thể
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thao khác nên mở rộng và mời mọi người đến với Cung đua thuyền sông Giá
(huyện Thủy Nguyên) hay trên dòng sông Đa Độ (huyện Kiến Thụy). Hải
Phòng là địa phương có thế mạnh với các môn thể dục mang tính nghệ thuật
cao, trong mùa lễ hội những năm tới có thể tổ chức những buổi nhảy tập thể
của hàng nghìn học sinh, sinh viên như vậy chắc chắn sẽ thu hút được nhiều
khách du lịch...và như vậy lễ hội Hoa phượng đỏ chắc chắn sẽ trở thành lễ hội
của mọi người, mọi nhà là mục tiêu mà thành phố đang hướng tới.
3.2.3.2. Khai thác giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch
Lễ hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, đến
nay đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ, mở màn cho một giai đoạn phát triển
mới, khẳng định những giá trị mang tầm lịch sử. Nhìn từ góc độ du lịch, lễ
hội Hoa Phượng đỏ xứng đáng là điểm nhấn quan trọng đối với miền đất
biển, với những địa danh nổi tiếng như Cát Bà, Đồ Sơn, Bạch Long Vỹ...
Nói đến lễ hội Hoa Phượng đỏ, không thể không nhắc đến mùa lễ hội
của năm 2013, khi đó Hải Phòng được chọn là trung tâm Năm du lịch quốc
gia đồng bằng sông Hồng. Và càng đặc biệt ý nghĩa hơn đó cũng là năm Bộ
Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW về “Xây dựng
và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước”, trong đó xác định rõ Hải Phòng cần phải phát triển mạnh du
lịch và kinh tế gắn liền với biển. Những kết quả ấn tượng thành phố đạt
được trong thực hiện Nghị quyết 32 chính là nền tảng cơ sở để Bộ Chính trị
ban hành Kết luận 72 với định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành thành
phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội Hoa Phượng
đỏ thường niên được coi là nhiệm vụ định hình về một sản phẩm du lịch, và
đó không chỉ là sự kiện văn hóa du lịch mà còn là một thành tố quan trọng,
tham gia tích cực trong việc quảng bá tiềm năng, lợi thế của thành phố
Hải Phòng, thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Điều đó được minh
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chứng rõ bằng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà thành phố Hải
Phòng đã đạt được, điển hình như, năm 2011 thành phố đón 4,2 triệu
lượt khách thì đến năm 2017, thành phố đã đón được 6,7 triệu lượt khách,
đạt tăng trưởng 12%.
Theo chia sẻ của ông Đoàn Duy Linh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa
- Thể thao và Du lịch: "Lễ hội Hoa Phượng đỏ là cơ sở để ngành du lịch
thành phố tạo dựng được thương hiệu về một lễ hội gắn liền với loài hoa đã
trở thành tên gọi thân thương của thành phố. Du khách đến với lễ hội
không chỉ để thỏa sức tìm hiểu về lễ hội mới, về loài hoa thắp lửa mà còn
để tham quan các địa điểm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của thành phố, chính
điều này đã tạo ra giá trị gia tăng đáng kể đối với ngành du lịch cũng như
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã và đang
từng bước xây dựng thương hiệu về một lễ hội ở “miền sóng, miền gió” kết hợp hài hòa yếu tố hiện đại với nét văn hóa phong phú, đặc sắc miền
biển. Cùng với duy trì, đổi mới công tác tổ chức lễ hội, việc thành phố tập
trung đầu tư mạnh, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tác động
đến sự phát triển của du lịch như: Cảng nước sâu tại Lạch Huyện, đầu tư
xây dựng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện...; xây dựng các trung tâm
thương mại, khu vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao…sẽ là “đường băng” để
du lịch thành phố có thể cất cánh, đưa Hải Phòng trở thành điểm đến an
toàn, thân thiện, văn minh. Cũng theo ông Đoàn Duy Linh, nếu như nhiều
năm trước đây, những người làm du lịch luôn phàn nàn thành phố Hải
Phòng “đói” sự kiện để hút khách du lịch, thì giờ đây các sự kiện của lễ hội
đã góp phần tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành tiếp cận thiết kế tour
cho du khách cũng như quảng bá nét văn hóa đặc sắc của Hải Phòng đến
với du khách trong và ngoài nước".
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Có thể thấy việc tổ chức thành công các mùa lễ hội Hoa Phượng đỏ
trong những năm qua đã giúp Hải Phòng tạo được tiếng vang lớn trong khu
vực đồng bằng Bắc Bộ và cả nước, khẳng định vị thế đầu tàu, là cực tăng
trưởng trọng điểm của cả khu vực đúng như khẳng định của Kết luận 72
của Bộ Chính trị. Để từ đây, Hải Phòng vững tin đi đến những mục tiêu cao
hơn về quy mô, tầm vóc, diện mạo cũng như trình độ, chất lượng tăng
trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội... đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung
của vùng và cả nước.
Tiểu kết
Trong chương ba, tác giả luận văn đã đưa ra một số vấn đề nhằm duy
trì và đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển thương hiệu lễ hội Hoa
Phượng đỏ - Hải Phòng. Việc thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý nhà
nước về lễ hội sẽ góp phần phát huy vai trò, tạo động lực phát triển du lịch
của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của
nhân dân.
Hoạt động của lễ hội Hoa Phượng đỏ mang tính đa ngành, diễn ra
tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội của địa phương, có tính cộng
đồng rất lớn do vậy rất cần sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc
của các cấp, các ngành, đơn vị và lực lượng trong công tác quản lý và tổ
chức lễ hội.
Qua đó, hướng đến mục tiêu xây dựng lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở
thành lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng, quảng bá, giới thiệu
hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng
trong nước và quốc tế; thúc đẩy đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các
sản phẩm du lịch; tạo không khí vui tươi, sôi động, củng cố niềm tin, khơi
dậy niềm tự hào, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.
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KẾT LUẬN
Trong suốt chiều dài lịch sử, Hải Phòng luôn là vùng đất địa linh của
Tổ quốc, nơi đây trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, ông cha ta đã lập nên
những chiến công vĩ đại quyết định vận mệnh của dân tộc. Trong những
năm kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng vừa là tiền tuyến vừa là hậu
phương kiên cường, là nơi xuất phát của các đoàn tàu không số chi viện
quân trang và vũ khí cho miền Nam, thống nhất đất nước, xứng danh thành
phố Anh hùng, thành phố “Trung dũng - Quyết thắng”.
Hải Phòng có vị trí đặc biệt quan trọng nằm ở trung tâm vùng duyên
hải Bắc Bộ, có cảng biển nước sâu và cảng hàng không quốc tế, hạ tầng
giao thông đồng bộ, hiện đại, là trung điểm giao thương quốc tế miền Bắc,
hội đủ các điều kiện để phát triển thành trung tâm thương mại quốc tế của
cả vùng. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội hiện nay,
bên cạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại như: cảng
nước sâu, sân bay quốc tế, đường cao tốc, các khu công nghiệp, khu đô
thị…thì việc xây dựng nền văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, động
lực cho sự phát triển, có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng được tổ chức trong mỗi dịp
tháng 5 về không chỉ tôn vinh loài hoa đã gắn liền với từng chặng đường
phát triển của Hải Phòng, mà lễ hội đang trở thành sự kiện thường niên
quan trọng, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao
vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế; thúc đẩy da dạng hóa
và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin,
quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển
kinh tế xã hội của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Chủ đề năm của
thành phố đó là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh”, thể hiện được khát vọng phát triển vươn lên
tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, về Hoa
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Phượng đỏ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, khích lệ đời sống
văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của các cấp
chính quyền thành phố trong công tác quản lý, tổ chức để lễ hội được diễn
ra được thành công và bài bản, dần khẳng định vị thế của lễ hội vượt qua
khuôn khổ vùng miền, vươn lên xứng tầm thành phố đô thị loại một cấp
quốc gia, trở thành sản phẩm du lịch mới và đặc trưng của thành phố Cảng,
đem lại sự phấn chấn, tinh thần lễ hội trong mỗi người dân thành phố. Lễ
hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức không chỉ dừng lại ở các sự kiện, hoạt
động nghệ thuật mà hơn hết đó chính là mục tiêu quảng bá về lịch sử, văn
hóa, hình ảnh vùng đất và con người Hải Phòng tới bạn bè trong nước và
quốc tế.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Lễ hội Hoa Phượng
đỏ Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để công tác
tổ chức các hoạt động lễ hội bảo đảm sự chuyên nghiệp, Ban tổ chức lễ hội
cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất quy trình, phương thức tổ chức các sự
kiện, hoạt động lễ hội một cách khoa học và chuyên nghiệp. Lễ hội cần có
thêm nhiều những giải pháp hữu hiệu để giữ gìn và phát triển thương hiệu
trong thời gian tới.
Trên đây là một số kết quả nghiên cứu của tác giả về công tác quản
lý, tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng. Luận văn chắc chắn vẫn còn
những hạn chế nhất định, song đó cũng là cơ sở quan trọng để tác giả tiếp
tục nghiên cứu vấn đề này một cách sâu sắc và toàn diện hơn trong thời
gian tới nhằm góp phần trong công tác tổ chức, quản lý, phát triển thương
hiệu của lễ hội với nhiều nét mới cuốn hút hơn, hấp dẫn hơn. Từng bước
đưa Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng phải thực sự là lễ hội của nhân dân,
không chỉ thu hút đông đảo người dân Hải Phòng tham gia vào các hoạt
động của Lễ hội mà quan trọng hơn là phải phát huy được sức sáng tạo của

86
người dân, cùng đóng góp các nội dung cụ thể cho lễ hội, làm cho lễ hội
thực sự bắt nguồn từ cuộc sống, bắt nguồn từ nhân dân, trở lại phục vụ
nhân dân, và như thế lễ hội mới có sức sống lâu bền, ngày một lan tỏa và
hấp dẫn trong cộng đồng.
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Phụ lục 2
CÂU HỎI PHỎNG VẤN
1. Lãnh đạo thành phố
- Xin ông cho biết những yếu tố quan trọng nào để làm nên thành công
của Lễ hội Hoa Phượng đỏ?
- Những tác động ảnh hưởng của lễ hội Hoa Phượng đỏ đối với phát
triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua?
- Công tác chỉ đạo, xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể đã được
các ngành chức năng thành phố triển khai như nào?
- Thành phố đã làm thế nào để có thể kêu gọi vận động các doanh
nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức, đơn vị và cá nhân tích cực
ủng hộ, tài trợ nguồn lực cho lễ hội?
- Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã trở thành sự kiện thường niên, xin cho biết
ý nghĩa của chủ đề lễ hội Hoa Phượng đỏ qua từng năm?
2. Ngành chức năng và đội ngũ tham gia tổ chức hoạt động lễ hội
- Công tác tổ chức và chuẩn bị cho lễ hội Hoa Phượng đỏ đã được
triển khai như thế nào?
- Thời gian gần đây lễ hội Hoa Phượng đỏ đang có những biểu hiện
nhàm chán bởi sự đơn điệu, thiếu tính sáng tạo nghệ thuật, kịch bản
đang dần mất đi sự hấp dẫn. Vậy theo ông/bà làm thế nào để có thể
nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội trong thời gian tới?
- Công tác tổ chức lễ hội cần được thực hiện bài bản hơn nữa để lễ hội
phải mang tính nhân dân, thực sự của nhân dân và phục vụ nhân
dân?
- Theo ông /bà những giải pháp hữu hiệu nào có thể giúp duy trì và
phát triển thương hiệu lễ hội Hoa Phượng đỏ của Hải Phòng?
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3. Người dân tham dự lễ hội
- Ông/bà đánh giá thế nào về công tác tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ
2018 của thành phố?
- Theo ông/bà hoạt động lễ hội Hoa Phượng đỏ sẽ đem lại những kết
hữu ích gì đối với đời sống tinh thần của nhân dân địa phương?
- Trong quá trình tổ chức lễ hội, những vấn đề gì cần phải hoàn thiện,
nâng cấp để lễ hội trở thành nhu cầu tinh thần thực sự của nhân dân?
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Phụ lục 3
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN
STT

Họ và tên

1

Ông Dương Anh Điền

Sinh
năm
1955

Dân tộc

Chức vụ

Kinh

Nguyên Chủ tịch UBND
thành phố Hải Phòng

2

Ông Nguyễn Xuân Bình

1962

Kinh

Phó Chủ tịch Thường
trực UBND thành phố
Hải Phòng

3

Ông Lê Khắc Nam

1963

Kinh

Phó Chủ tịch UBND
thành phố Hải Phòng Phó Trưởng ban Thường
trực BTC Lễ hội

4

Ông Hải Như

1923

Kinh

Nhà thơ

5

Ông Đoàn Duy Linh

1957

Kinh

Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Hải
Phòng

6

Ông Lương Hải Âu

1976

Kinh

Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông Hải
Phòng

7

Bà Nguyễn Thị Minh

1981

Kinh

Hằng

Thư ký Ban biên tập
Cổng thông tin điện tử
thành phố

8

Bà Hải Đường

1983

Kinh

Phóng viên Báo Pháp
luật TP.HCM

9

Ông Nguyễn Quốc Dũng

1955

Kinh

Cán bộ hưu trí

10

Bà Lê Thị Liên

1980

Kinh

Nội trợ
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Phụ lục 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ HẢI PHÒNG 2018

4.1. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì Họp
báo giới thiệu về Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018
(Nguồn: tác giả chụp ngày 18/4/2018)

4.2. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban,
ngành thành phố thực địa kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình Đêm hội nghệ
thuật chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018.
(Nguồn: Haiphong.gov.vn ngày 11/5/2018)
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4.3. Kết luận tại Phiên họp thường kỳ tháng 4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn
Văn Tùng đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thành phố phải tập trung cả hệ thống
chính trị tổ chức tốt và thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018.
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 26/4/2018)

4.4. Lực lượng công an làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trung tâm
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/5/2018)
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4.5. Lực lượng Công an thành phố chủ động xây dựng phương án bảo vệ, bảo đảm an
toàn và an ninh trật tự phục vụ Lễ hội Hoa Phượng đỏ
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/5/2018)

4.6. Hàng nghìn du khách và người dân Hải Phòng đổ về quảng trường Nhà hát thành
phố xem Lễ hội (Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/5/2018)
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4.7. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2018. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ ngày 12/5/2018.).

4.8. Biểu diễn âm nhạc đường phố tại Nhà Kèn- một trong những hoạt động phụ trợ
trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018.
(Nguồn: Báo Hải Phòng ngày 12/5/2018)
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4.9. Khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Gặp gỡ Hải Phòng”, Đây là một trong những hoạt
động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-51955 – 13-5-2018) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018.
(Nguồn: Báo Hải Phòng ngày 11/5/2018.)
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Phụ lục 5
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT
ĐẶC SẮC CỦA LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ - HẢI PHÒNG 2018
Diễn ra vào tối ngày 12/05/2018 tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/05/2018)
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