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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công tác thông tin, cổ động (TTCĐ) có ý nghĩa quan trọng trong đời
sống xã hội, đòi hỏi những cán bộ quản lý về hoạt động này phải có cách
làm mới cả về quy mô và nghệ thuật tuyên truyền. Do đó, mọi hoạt động
liên quan đến lĩnh vực này phải hết sức sáng tạo trên một tư duy mới,
không thụ động mà phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương
để đưa ra những dự báo cho công tác tuyên truyền đặc biệt là cổ động trực
quan, nếu không thì sẽ có kết cục ngược lại.
Thực tế, công tác TTCĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền ngày càng
được quan tâm, đầu tư và nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt
động tuyên truyền, cổ động cả về quy mô lẫn hình thức hoạt động. Tuy
nhiên, với việc bùng nổ thông tin như hiện nay thì rõ ràng công tác TTCĐ
tại Quận cần đổi mới căn bản và toàn diện mới hy vọng đáp ứng được tình
hình mới, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với mong muốn tìm hiểu
sự đa dạng trong cách thức tuyên truyền, cổ động từ trước đến nay trên địa
bàn quận Ngô Quyền, cũng như những yếu tố tác động đến hoạt động này
để tìm ra những giải pháp nhằm quản lý tốt, nâng cao hiệu quả, chất lượng
công tác TTCĐ trên địa bàn, tôi lựa chọn vấn đề “Quản lý hoạt động
thông tin, cổ động tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” làm đề tài
Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa. Qua khảo sát, nghiên
cứu, đánh giá thực trạng công tác TTCĐ, tôi muốn góp phần vào việc quản
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này trên địa bàn của một quận
trung tâm thành phố Hải Phòng, nhằm phát huy được những lợi thế sẵn có
của hệ thống thiết chế văn hóa ở địa phương, đồng thời tìm ra những cách
thức mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời kỳ toàn cầu hóa và cách
mạng thông tin hiện nay.

2

2. Lịch sử nghiên cứu
Trong những năm gần đây có một số công trình nghiên cứu liên quan
đến hoạt động thông tin, cổ động tại hệ thống các thiết chế văn hóa, có thể
điểm qua một số công trình sau:
Năm 2014, tác giả Nguyễn Hữu Thức có bài viết Phát triển, quản lý,
phát huy tác dụng của hệ thống thiết chế văn hóa ở nước ta từ đổi mới đến
nay, in trong cuốn Văn hóa sức mạnh nội sinh của phát triển, do Nxb.
Chính trị quốc gia ấn hành [33]. Bài viết có đề cập đến khái niệm thiết chế
văn hóa, thực trạng hoạt động của hệ thống các thiết chế và chỉ ra những
hạn chế, yếu kém cũng như đưa ra định hướng phát triển, quản lý, phát huy
tác dụng của thiết chế văn hóa trong tình hình mới.
Bên cạnh những công trình bàn về những vấn đề chung của hoạt
động thông tin, cổ động còn có một số công trình đề cập đến những vấn đề
cụ thể của hoạt động này.
Năm 2015, tác giả Phạm Thành Nguyên thực hiện đề tài Đổi mới
hoạt động thông tin, tuyên truyền tại Trường Đại học Y Hà Nội [24]. Đây
là luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa được bảo vệ tại Trường
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Kết quả của luận văn này khẳng
định việc đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền là cần thiết bởi chỉ
có thay đổi mới đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Luận văn cũng đề ra
một số giải pháp, trong đó có việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động thông tin, tuyên truyền.
Công trình còn cho thấy, xu thế đổi mới trong phương thức hoạt
động thông tin, cổ động là tất yếu và chỉ có thay đổi mới đáp ứng được
yêu cầu tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay, khi mà các phương tiện
thông tin, truyền thông phát triển nhanh chóng.
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Năm 2015, trong luận văn thạc sĩ về đề tài Hoạt động triển lãm tại
Trung tâm văn hóa Hải Dương - thực trạng và giải pháp, tác giả Bùi Thị
Ánh Ngọc đã trình bày các hoạt động đa dạng về công tác triển lãm tại
một địa bàn cụ thể [23]. Những thống kê và phân tích của tác giả cung
cấp cho người đọc về tình hình hoạt động của một đơn vị quản lý thông
tin, qua đó chỉ ra những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục và nhất là các
giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này là cơ sở
cần thiết để chúng tôi tham khảo.
Năm 2016, tác giả Đỗ Văn Thủy thực hiện đề tài Quản lý Nhà nước
về thiết chế văn hóa ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh [32]. Đây là luận
văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa, bảo vệ thành công tại Trường
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Trong luận văn này, mặc dù tác
giả đề cập đến nhiều vấn đề trong hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa
và địa bàn nghiên cứu tại một huyện miền núi nhưng kết quả nghiên cứu
liên quan đến hoạt động thông tin, cổ động ở huyện Ba Chẽ là phạm trù rất
cần để tham khảo.
Ngoài ra còn có một số bài viết về hoạt động thông tin, cổ động đăng
tải trên một số tạp chí chuyên ngành bàn về các khái niệm, thực trạng và đề
xuất các giải pháp cụ thể nhằm quản lý có hiệu quả lĩnh vực hoạt động này
ở từng địa phương cụ thể. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã chỉ ra
được vai trò quan trọng của hoạt động thông tin, cổ động trong đời sống xã
hội. Nhờ các hoạt động này mà các chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước được cụ thể hóa vào cuộc sống, giúp nâng cao nhận thức
của người dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương. Nghiên cứu của các tác giả cho thấy, trong bối cảnh thay đổi
nhanh chóng của xã hội hiện nay, hoạt động thông tin, cổ động còn bộc lộ
không ít bất cập, hạn chế về chế độ chính sách, tổ chức bộ máy, năng lực
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chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực này, nguồn kinh phí, đầu tư
trang thiết bị chuyên dụng... Đó là chưa kể đến điều kiện kinh tế, môi
trường, đời sống và tín ngưỡng tôn giáo của từng địa bàn dân cư đều có ảnh
hưởng không nhỏ đến hoạt động thông tin, cổ động.
Dù tiếp cận dưới góc độ nào và địa bàn khảo sát khác nhau ra sao thì
các kết quả của các công trình nghiên cứu nêu trên đã cung cấp một số tư
liệu về lí luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động thông tin, cổ động.
Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi tiếp thu và kế thừa vào việc nghiên
cứu quản lý hoạt động thông tin, cổ động ở quận Ngô Quyền, một quận
trung tâm của thành phố Hải Phòng.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động thông tin, cổ động trên địa
bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, đồng thời đề xuất một số giải
pháp nhằm quản lý có hiệu quả hoạt động này.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về thiết chế văn hóa; hoạt động thông tin,
cổ động tại các thiết chế văn hóa; vai trò và vị trí của hoạt động này trong
đời sống xã hội hiện nay.
- Phân tích thực trạng công tác thông tin, cổ động tại quận Ngô
Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả hoạt động
thông tin, cổ động trên địa bàn quận Ngô Quyền, thông qua hệ thống các
thiết chế văn hóa.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại quận Ngô Quyền.
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4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố
Hải Phòng.
- Phạm vi thời gian: Các vấn đề nghiên cứu được khảo sát trong giai
đoạn từ năm 2015 - 2018 vì đây là giai đoạn hoạt động thông tin, cổ động
tại quận Ngô Quyền có bước phát triển, đồng thời, đây cũng là giai đoạn
diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm lớn của quận Ngô Quyền và thành phố Hải
Phòng.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu và giải quyết các vấn đề của Luận văn,
tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp khảo sát thực địa: chúng tôi sử dụng phương pháp
này để tìm hiểu về thực trạng của hoạt động TTCĐ trên địa bàn quận
Ngô Quyền.
- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Phương pháp này được sử dụng
nhằm nghiên cứu sự biến đổi của hoạt động thông tin, cổ động theo thời
gian, phân tích những yếu tố tác động đến sự biến đổi.
- Phương pháp lấy ý kiến: của cán bộ quản lý, cán bộ văn hóa và
nhân dân để tăng tính khách quan, khoa học trong nghiên cứu.
- Phương pháp so sánh: So sánh hoạt động thông tin, cổ động tại quận
Ngô Quyền và một số quận huyện khác trên địa bàn thành phố, từ đó đưa ra
những nét riêng biệt trong công tác TTCĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền.
6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối có hệ thống về công
tác thông tin, cổ động tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Những kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần quản lý có hiệu
quả hoạt động thông tin, cổ động trên địa bàn quận Ngô Quyền trong thời
gian tới.
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- Kết quả của luận văn cũng là tài liệu cho cán bộ các cấp quản lý ở
Hải Phòng và các huyện, quận tham khảo trong những vấn đề có liên quan.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm có 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Những vấm đề chung về quản lý hoạt động thông tin, cổ
động, tổng quan về hoạt động thông tin cổ động tại quận Ngô Quyền.
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại quận
Ngô Quyền.
Chương 3: Giải pháp quản lý có hiệu quả hoạt động thông tin, cổ
động tại quận Ngô Quyền.
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG
TIN, CỔ ĐỘNG VÀ TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN,
CỔ ĐỘNG TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN
1.1. Thiết chế văn hóa
1.1.1. Khái niệm
Về khái niệm thiết chế văn hoá, cho đến nay vẫn còn rất nhiều cách
hiểu khác nhau.
Tác giả Trần Ngọc Khánh trong bài viết “Góp phần xây dựng hệ
thống thiết chế văn hóa trong quá trình đô thị hóa hiện nay tại Thành phố
Hồ Chí Minh” đưa ra nhận định:
Thiết chế văn hóa (institutions culturelles) là các phương tiện vật
chất trang thiết bị (équipements), các cách thức tổ chức và vận
hành nhằm thiết lập mối tương quan giữa sản xuất văn hóa và tiêu
dùng văn hóa của các cộng đồng khác nhau trong đời sống xã hội.
Nhờ có các thiết chế văn hóa vận hành mà con người phát triển
hài hòa, toàn diện và toàn năng. Thiết chế văn hóa là một phức
hợp gắn kết cộng đồng, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần và
xã hội của cộng đồng. Tính phức hợp của thiết chế văn hóa không
phụ thuộc vào cơ chế bộ máy của cơ quan quản lý, mà chủ yếu đó
là các quy tắc, phương thức vận hành các công cụ văn hóa (outils
culturels) như là tác nhân trung gian (médiation) tác động lên đời
sống xã hội [41, tr.2].
Trong bài viết “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ
thống thiết chế văn hóa cơ sở” đăng trên Mạng thông tin của CINET.VN
của Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
tháng 5/2012 có đoạn nhắc đến “thiết chế văn hóa” như sau: “Đó là hệ
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thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị để bảo đảm cho
các hoạt động văn hóa có thể diễn ra, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ và
sáng tạo văn hóa của nhân dân” [42, tr.01].
Mặc dù có nhiều cách định nghĩa khác nhau, tuy nhiên, một cách
chính thống và đầy đủ nhất, tôi cho rằng đó là định nghĩa đã được ghi trong
Từ điển Bách khoa Việt Nam như sau: “Thiết chế văn hóa là chỉnh thể văn
hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố: cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy
chế hoạt động, nguồn kinh phí; chỉ riêng ngôi nhà hoặc công trình văn hóa
chưa đủ để gọi là “thiết chế văn hóa” [28, tr.230].
1.1.2. Vai trò của thiết chế văn hóa
Nghị quyết Trung ương V, khóa VIII (7/1998) đã chỉ rõ: “Văn hoá là
nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát
triển kinh tế xã hội” [4]. Vì vậy, việc xây dựng một “nền văn hoá Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” là một nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt
trong quá trình phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội. Trong đó, các thiết chế
văn hoá đóng một vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội,... của đất nước, là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của cộng
đồng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng bộ và Chính quyền các cấp với quần
chúng nhân dân và là nơi truyền tải những thông tin về chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với người dân.
Theo bài viết “Vai trò của thiết chế văn hóa” của Tiến sĩ Lê Thị Anh
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đăng trong Tạp chí Cộng sản đã chỉ rõ
vai trò của thiết chế văn hóa, cụ thể như sau:
Trước hết, hệ thống thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sáng tạo,
học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục
thể thao... của các tầng lớp nhân dân.
Thứ hai, hệ thống thiết chế văn hóa giữ vai trò nòng cốt trong tổ
chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa
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phương; là cơ sở vật chất, công cụ trực tiếp và đắc lực của cấp ủy,
chính quyền trong lãnh đạo quần chúng thực hiện các nhiệm vụ
chính trị.
Thứ ba, các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa chính là nơi để nâng
cao đời sống tinh thần và hiểu biết về pháp luật của nhân dân, từ
đó giảm thiểu các tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm, trộm cắp,
vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm cảnh quan đô thị,...
Thứ tư, các thiết chế văn hóa đang góp phần phát triển xã hội một
cách bền vững.
Thứ năm, hệ thống thiết chế văn hóa có ý nghĩa thúc đẩy sự
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhất là trong
công cuộc triển khai xây dựng nông thôn mới.
Thứ sáu, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa là góp
phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc.
Thứ bảy, đình, chùa, đền thờ, nhà thờ,... cũng là những yếu tố của
thiết chế văn hóa.
Thứ tám, nói đến vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa không thể
không kể đến sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác quản lý
thiết chế văn hóa. Lực lượng cán bộ, cơ quan quản lý thiết chế
văn hóa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng, có đạo đức sẽ
giúp định hướng và tổ chức các hoạt động văn hóa một cách sáng
tạo, hiệu quả; đồng thời, đề xuất các cơ quan cấp trên giúp đỡ, tạo
điều kiện phát huy tốt vai trò của các công trình thiết chế văn hóa
trên phạm vi cả nước [39, tr.01].
Thiết chế văn hóa có vai trò rất quan trọng, bởi vậy mỗi địa phương,
cơ sở phải phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời
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sống tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa
và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định
chính trị, an sinh xã hội. Các cấp quản lý và lãnh đạo chú trọng đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, tổ chức quản lý nhà văn hóa, trung tâm văn
hóa... Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò
tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa. Bên
cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các thiết
chế văn hóa, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai lệch, tiêu cực, có biện
pháp giải quyết phù hợp; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể
có thành tích tốt trong công tác. Hơn thế nữa phải tiến hành đồng bộ nhiều
giải pháp phù hợp: đầu tư kinh phí, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường công
tác quản lý nhà nước, các công tác tuyên truyền, vận động nhân dân… góp
phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể
thao cơ sở.
1.2. Khái quát về công tác thông tin, cổ động
1.2.1. Các khái niệm cơ bản
1.2.1.1. Thông tin
Có rất nhiều cách hiểu về thông tin, thậm chí ngay các từ điển cũng
không thể có một định nghĩa thống nhất. Ví dụ: Từ điển Oxford English
Dictionary thì cho rằng thông tin là “điều mà người ta đánh giá hoặc nói
đến; là tri thức, tin tức”. Một số từ điển khác thì đơn giản đồng nhất thông
tin với kiến thức: “Thông tin là điều mà người ta biết “hoặc” thông tin là sự
chuyển giao tri thức làm tăng thêm sự hiểu biết của con người”... Nguyên
nhân của sự khác nhau trong việc sử dụng thuật ngữ này chính là do thông
tin là một dạng vô hình. Người ta bắt gặp thông tin chỉ trong quá trình hoạt
động, thông qua tác động trừu tượng của nó.
Theo bài viết “Một số khái niệm cơ bản về thông tin và hiệu quả
thông tin” của Nguyễn Đình Hậu (Bài chuyên đề cho đề tài của Ban Thế
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giới, Thông tấn xã Việt Nam đề cập đến: Trong cuốn Bùng nổ truyền
thông, từ Latin “Informatio”, gốc của từ hiện đại “information” (thông tin)
có hai nghĩa. Một, nó chỉ một hành động rất cụ thể là tạo ra một hình dạng
(forme). Hai, tuỳ theo tình huống, nó có nghĩa là sự truyền đạt một ý tưởng,
một khái niệm hay một biểu tượng. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của
xã hội, khái niệm thông tin cũng phát triển theo. Theo nghĩa thông
thường: Thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm
tăng thêm sự hiểu biết của con người. Thông tin hình thành trong quá
trình giao tiếp: một người có thể nhận thông tin trực tiếp từ người khác
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, từ các ngân hàng dữ liệu,
hoặc từ tất cả các hiện tượng quan sát được trong môi trường xung
quanh [29, tr.01].
Trên quan điểm triết học, thông tin là sự phản ánh của tự nhiên và xã
hội (thế giới vật chất) bằng ngôn từ, ký hiệu, hình ảnh... hay nói rộng hơn
bằng tất cả các phương tiện tác động lên giác quan của con người .
Trong đời sống con người, nhu cầu về trao đổi thông tin là một nhu
cầu rất cơ bản và cần thiết. Các mối quan hệ trong xã hội ngày càng phức
tạp thì nhu cầu thông tin cũng theo đó mà tăng lên. Con người trong quá
trình sử dụng thông tin lại tạo ra nhiều thông tin mới. Các thông tin đó qua
quá trình thảo luận, bàn bạc, sẽ được chuyển tới người khác nhằm truyền
đạt sự việc nào đó trong các tài liệu hoặc qua các phương tiện tuyên truyền.
Thông tin được sắp xếp theo một logic nhất định, trở thành một phần trong
tri thức của con người, đòi hỏi chúng ta phải khai thác và nghiên cứu cụ thể
trong một chỉnh thể thống nhất.
Thông qua hoạt động của con người, thông tin được thể hiện ở nhiều
hình thức đa dạng và phong phú như: chữ viết, hình ảnh, âm thanh, con số,
ngôn ngữ, nghệ thuật, cử chỉ, hành động, ánh mắt, nét biểu cảm trên khuôn
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mặt…, con người cũng đón nhận thông tin dưới dạng mã di truyền. Những
hiện tượng này của thông tin tác động vào thế giới vật chất và tinh thần của
con người; cùng với sự đa dạng nhiều chiều của nó khiến người ta khó có
thể đưa ra một cách chuẩn xác khái niệm về thông tin.
1.2.1.2. Hoạt động thông tin
Trong đời sống xã hội, song hành với sự tồn tại của con người là sự
hiện hữu và phát triển của thông tin. Thông tin thực chất là sự giao tiếp
giữa con người với con người, những mối quan hệ, trao đổi, trò chuyện,
thông báo, sự khám phá hiểu biết về mọi mặt của đời sống xã hội trong đó
bao gồm những lĩnh vực tự nhiên và xã hội.
Sự truyền đạt nhận thức của con người về thiên nhiên, xã hội, sự
hiểu biết kiến thức từ đối tượng này sang đối tượng khác chính là thông tin.
Chính thông tin đã đưa đời sống của con người ngày càng phát triển, văn
minh và hoàn thiện hơn.
Hoạt động thông tin bao gồm việc tạo ra hình thức truyền đạt phản
ánh các khía cạnh của thế giới xung quanh nhằm làm tăng sự hiểu biết,
nhận thức tìm tòi của con người để dẫn tới những hoạt động của con người
đối với thế giới xung quanh.
1.2.1.3. Hoạt động tuyên truyền
Theo Từ điển Việt ngữ thì Tuyên: đọc to cho mọi người biết, truyền:
chuyển đi. Tuyên truyền là bày tỏ cho nhiều người biết một đạo lý, một chủ
nghĩa, một học thuyết, một việc gì, một sự gì bằng văn - tự ngôn ngữ, mục
đích để người ta theo hay hiểu để làm theo.
Một chừng mực nhất định, hoạt động tuyên truyền được hiểu ngắn
gọn là việc đưa thông tin đến với quần chúng nhân dân bằng cách thức như
thế nào? Thực chất của hoạt động tuyên truyền là: Dùng những hình thức
sinh động như trò chuyện, sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, truyền hình, phát
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thanh, tờ tin, ap phích, để phổ biến trong quảng đại quần chúng nhân dân
những hiểu biết sâu sắc, những kiến thức sâu rộng về các mặt của đời sống
xã hội nhằm giáo dục và thúc đẩy việc tham gia các hoạt động chính trị, xã
hội của con người. Hay nói một cách cụ thể hơn, đó là hoạt động truyền bá
những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước
vào đời sống nhân dân, tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của nhân
dân. Do đó, công tác tuyên truyền còn là việc trao đổi, bàn bạc, thảo luận,
giải thích, làm cho quần chúng hiểu đúng, đủ và sâu sắc những thông tin
mà họ lĩnh hội được từ những người làm công tác tuyên truyền.
Nội dung của công tác tuyên truyền gồm có: Truyền bá sâu rộng
những kiến thức tổng quan của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh; truyền bá, phổ biến sâu rộng, giải thích rõ ràng, cụ thể cho quần
chúng nhân dân những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy và chính quyền địa phương để mọi người
cùng nắm bắt và thực hiện nghiêm túc ; đồng thời truyền bá những tri thức
về các lĩnh vực khác trong xã hội như pháp luật, giáo dục, y tế…
1.2.1.4. Cổ động
Cổ động là một từ Hán - Việt: “cổ” là đánh trống, “động” là khua
động. Cổ động với nghĩa đen là đánh trống để làm cho người ta biết; nghĩa
bóng là khua giục làm ầm lên bằng cách gì để cho người ta biết việc gì
mình làm, đặng theo [43, tr 2].
Theo tiếng La tinh, cổ động có nghĩa là Agitation - nghĩa là tiến hành
vận động thúc đẩy. Còn A.V.Lunasacxki cho rằng: Cổ động là nghệ thuật
làm xúc động quần chúng, tác động vào tình cảm của quần chúng để dẫn
dắt quần chúng đi theo mình.
Căn cứ vào các cách giải thích thuật ngữ trên, có thể hiểu: Cổ động
là việc tập trung giải thích cũng như thông tin đầy đủ về một sự vật, sự việc
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cụ thể, rõ ràng đang diễn ra trong đời sống xã hội nhằm tạo ra ấn tượng và
tác động tới thế giới quan của tất cả mọi người, dần dần cổ vũ và động viên
họ cùng hành động. Hoặc có thể hiểu: Cổ động là hoạt động thông qua
những phương thức cụ thể, công cụ riêng biệt chủ yếu là các biện pháp trực
quan tác động trực tiếp vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của nhân dân,
cuốn hút, kêu gọi họ vào những hoạt động theo mục tiêu đã định.
1.2.1.5. Hoạt động thông tin, cổ động
Cổ động trực quan là phương pháp dùng hình ảnh tác động vào thị
giác của con người, thông qua thị giác dẫn đến tư duy nhận thức: vui, buồn;
yêu, ghét; thích, không thích;… Thực chất của tuyên truyền cổ động trực
quan như V.L.Lênin đã xác định là dựa trên cơ sở quy luật nhận thức “từ
trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng dẫn đến
thực tiễn - đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức
hiện thực khách quan”.
Hoạt động TTCĐ là sử dụng những thông tin nhằm định hướng nhận
thức, tư tưởng của quần chúng theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền
đoàn thể chính trị ở các địa phương, cơ sở để tập hợp và tổ chức quần
chúng hành động hoàn thành từng công việc, nhiệm vụ trong từng hoàn
cảnh cụ thể, ở từng thời điểm nhất định.
1.2.2. Vai trò của công tác thông tin, cổ động
TTCĐ đều là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng. Trong điều
kiện bùng nổ thông tin, công tác tuyên truyền TTCĐ càng trở nên quan
trọng để định hướng thông tin, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp
nhận các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một
cách đầy đủ, đúng đắn.
Vai trò quan trọng của công tác TTCĐ thể hiện tập trung ở các khía
cạnh sau:
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TTCĐ là phương tiện quan trọng để phổ biến, truyền bá chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề mang tính thời sự quan
trọng của đất nước và quốc tế, những vấn đề mới đặt ra trong sự nghiệp đổi
mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. qua đó nâng cao nhận thức
chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trog xã hội; động
viên kịp thời mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
trong mỗi thời kỳ của đất nước.
TTCĐ là công cụ để định hướng tư tưởng, hướng dẫn suy nghĩ và
hành động của toàn xã hội.
TTCĐ góp phần quan trọng để xây dựng nền văn hóa mới, con người
mới xã hội chủ nghĩa; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với
nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường
sự đồng thuận trong xã hội.
TTCĐ là công cụ sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại
mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê
phán các quan điểm sai trái, lệch lạc nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và
quần chúng trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà
nước. Qua hoạt động thông tin, cổ động sẽ phát huy vai trò làm chủ, tính
tích cực, sáng tạo của quần chúng, trước hết là ở cơ sở trên các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.
Thực tiễn trong lịch sử cách mạng Việt Nam đã khẳng định hoạt
động tuyên truyền, cổ động góp phần quan trọng làm nên những trang sử
vàng chói lọi của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đơn cử như sự xuất hiện của dòng tranh
cổ động trong các cuộc kháng chiến. Những bức tranh cổ động sử dụng
trong thời kỳ này hầu hết là những tác phẩm mỹ thuật sử dụng tương đối ít
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màu sắc những lại chứa đựng những nội dung biểu đạt vô cùng lớn, tác
động mạnh đến tư tưởng, tình cảm, thái độ của những người tiếp cận nó.
Có thể thấy rằng, càng những thời khắc cam go, khốc liệt của cuộc
kháng chiến thì những loại tranh cổ động này xuất hiện càng nhiều vì hơn
hết, nó có thể giúp con người “thay lời muốn nói”, nó có thể trở thành loại
vũ khí “sắc bén” truyền đạt kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ, cách mạng,
cổ vũ tinh thần kháng chiến của quảng đại quần chúng nhân dân. Có thể kể
ra đây một số hoạ sĩ tiêu biểu của dòng tranh này: Tô Ngọc Vân, Trần Văn
Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Đỗ Cung, Sĩ Ngọc, Lê Nguyên Lợi (Bạn
nghe thấy không tiếng thét căm hờn), Nguyễn Đỗ Cung (Phải chặn ngay tột
ác!), Văn Đa (Đâu có giặc là ta cứ đi)...
Có lẽ không đâu như ở Việt Nam, dòng tranh cổ động trở nên gần
gũi, gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân. Trong điều kiện chiến
tranh khốc liệt, dòng tranh cổ động đã được các họa sĩ nâng lên một tầm
cao mới, vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa đóng vai trò là người chiến sĩ trên
mặt trận. Với cái tâm và cái tài, những người họa sĩ đã cất công thổi cái
hồn, cái khí phách anh hùng vào các bức tranh cổ động khiến nó trở nên
đẹp hơn, sáng hơn giữa mịt mùng bom đạn, thể hiện ý chí kiên cường, bất
khuất, quyết tâm mạnh mẽ giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, đồng
thời phơi bày đầy đủ và chân thực mọi mặt của đời sống xã hội.
Bên cạnh hình thức cổ động bằng dàn tranh, một hình thức cổ động
khác cũng góp phần làm nên những thắng lợi của các cuộc kháng chiến
trường kỳ của dân tộc đó là hình thức tuyên truyền cổ động bằng hệ thống
loa phát thanh mà ví dụ điển hình, đó là lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến
của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát đi ngày 19/12/1946 tại Núi Trầm
thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội với câu nói bất hủ:
“Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định
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không chịu làm nô lệ”. Câu nói ấy đã ngân vang đến mọi miền đất nước và
đi vào tâm thức của mỗi người dân Việt Nam như một lời hiệu triệu. Nghe
theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác, ngày 20/12/1946, quân và
dân Thủ đô Hà Nội đã nổ tiếng súng đầu tiên tấn công giặc Pháp trở lại
xâm lược nước ta, tạo bàn đạp để quân và dân ta chiến thắng quân xâm
lược, giành lại độc lập, tự do. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” thật sự
là áng hùng văn mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
kéo dài chín năm kết thúc bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.
Một ví dụ khác để nói về sự đa dạng trong các hình thức cổ động đó
là cuộc mittinh quy mô lớn được tổ chức hoành tráng, trang nghiêm tại
Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh), sau nửa
tháng kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975) (Cổ động
bằng hình thức tuần hành, mittinh). Mặc dù, cuộc mít tinh ấy không kéo
dài, nhưng đã ghi một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, để lại
những hình ảnh tốt đẹp trong lòng đồng bào, chiến sĩ Sài Gòn - Gia Định.
Theo như lời của một số đồng chí có mặt lúc đó thì: các khối diễu hành đã
tập trung tại Dinh Độc Lập với loại vũ khí hiện đại mà quân đội được trang
bị, chủ yếu lấy từ Binh đoàn Cửu Long. Các đơn vị ở những tỉnh lân cận
chỉ đưa lực lượng đến tham gia diễu hành. Trên khán đài Dinh Độc Lập có
Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tham dự cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Chính phủ, Trung ương Cục miền Nam và Ủy ban Quân quản... Phía
ngoài Dinh Độc Lập cũng như trên các tuyến đường gần dinh, mặc cho thời
tiết nắng nóng, hơn 55 vạn đồng bào thành phố Sài Gòn - Gia Định đủ mọi
tầng lớp mang theo ảnh Bác Hồ, cờ đỏ sao vàng nô nức đón chào các khối
diễu binh. Dù rất đông nhưng bà con rất trật tự, không chen lấn, xô đẩy.
Khi thấy xe tăng 390 - chiếc xe tăng húc đổ cánh cửa sắt Dinh Độc Lập dẫn
đầu đội hình diễu hành, bà con vẫy cờ, vỗ tay nồng nhiệt và hô vang khẩu hiệu:
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“Hồ Chí Minh muôn năm!”, “Đảng Lao động Việt Nam muôn năm!”. Các khối
quần chúng cũng vừa vẫy cờ, vừa hô theo khiến buổi mít tinh vô cùng nhộn
nhịp. Chương trình mít tinh kéo dài đến khoảng 12 giờ trưa mới kết thúc,
lúc đó bà con mới rủ nhau ra về. Chứng kiến tình cảm của người dân Sài
Gòn - Gia Định, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực sự ấm lòng…
Ngoài ra, trong chiến tranh, hình thức cổ động thông qua các tác
phẩm âm nhạc, các buổi biểu diễn văn nghệ cũng được chú ý nhưng nhìn
chung ở khía cạnh này, công tác cổ động đôi khi chưa thực sự rõ rệt do điều
kiện hoàn cảnh khắc nghiệt của đất nước. Nhiều lúc các tác phẩm, các đêm
diễn văn nghệ tuyên truyền phải tổ chức dưới hình thức nhỏ lẻ, nửa công
khai, nửa bí mật.
1.3. Nội dung quản lý hoạt động thông tin, cổ động
Nội dung triển khai kế hoạch:
Hoạt động thông tin, cổ động được triển khai bài bản theo trình tự
thống nhất từ Trung ương đến các các tỉnh, thành phố và các cơ sở trực
thuộc tỉnh, thành phố; cụ thể: Theo sự phân công của Ủy ban nhân dân
thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch về các hoạt động văn hóa nói chung, trong đó có hoạt động tổ chức
cuộc thi thông tin, cổ động triển khai xuống các phòng, ban chuyên môn,
đơn vị chức năng thuộc Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Đồng
thời, Sở Văn hóa và Thể thao giao cho Trung tâm Thông tin, Cổ động
thành phố là đơn vị thường trực cuộc thi. Trung tâm Thông tin, Cổ động
thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, cung cấp nội dung maket,
khẩu hiệu tuyên truyền (nội dung khẩu hiệu đã được Sở Văn hóa và Thể
thao, Ban Tuyên giáo tỉnh (thành) ủy phối hợp kiểm tra, đồng ý triển khai).
Ủy ban nhân dân các quận, huyện sau khi nhận được Kế hoạch tổ chức
cuộc thi của Sở Văn hóa và Thể thao và Hướng dẫn, nội dung maket, khẩu
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hiệu tuyên truyền của Trung tâm Thông tin, Cổ động thành phố, sẽ giao
nhiệm vụ cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin các quận, huyện trực tiếp
trang trí tuyên truyền tại trụ sở Ủy ban nhân dân, một số tuyến đường chính
và là đơn vị thường trực tổ chức các cuộc thi cấp quận, huyện; trực tiếp
triển khai đến các đơn vị trên địa bàn qua các Hướng dẫn của từng đợt. Ủy
ban nhân dân các phường, xã, thị trấn sau khi nhận được các văn bản
Hướng dẫn của đơn vị thường trực cuộc thi sẽ trực tiếp triển khai, giám sát
kiểm tra tiến độ thực hiện của từng tổ dân phố, từng cụm dân cư, các đơn vị
doanh nhiệp đóng trên địa bàn sao cho đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu
quả cao nhất.
Xét trong hệ thống này, mỗi cơ quan, đơn vị có thể coi là một mắt
xích quan trọng tạo nên một chỉnh thể góp phần đắc lực vào thành công của
hoạt động thông tin, cổ động tại mỗi địa phương trên toàn quốc.
Nội dung kiểm tra, giám sát và chấm điểm thi đua các đơn vị:
Trong mỗi đợt tuyên truyền, cổ động: Ủy ban nhân dân thành phố và
Ủy ban nhân dân các quận, huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện
công tác giám sát hoạt động thông tin, cổ động; chỉnh lý kịp thời những tồn
tại, hạn chế tại mỗi đơn vị; chấm điểm thi đua qua từng đợt tuyên truyền.
Ví dụ: Từ hệ quy chiếu nếu trên, chúng ta có thể dễ dàng xác định
nội dung công tác quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại quận Ngô
Quyền như sau: Ủy ban nhân dân quận sau khi nhận được kế hoạch triển
khai của Sở Văn hóa và Thể thao sẽ giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông
tin quận là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp hoạt động này trên địa bàn
quận và là đơn vị thường trực các cuộc thi truyên truyền trong năm. Trung
tâm Văn hóa - Thông tin cũng chịu trách nhiệm trực tiếp trang trí trụ sở Ủy
ban nhân dân quận, 02 nút giao thông quan trọng và một số tuyến đường
tiêu biểu; triển khai các văn bản, hướng dẫn cuộc thi, nội dung maket, khẩu
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hiệu tuyên truyền xuống 13 phường trực thuộc (tùy theo từng thời điểm cụ
thể mà Ủy ban nhân dân quận có thể chỉnh sửa nội dung sao cho phù hợp
với những mục đích tuyên truyền tại các sự kiện chính trị trọng đại trên địa
bàn và nội dung này phải được sự thông qua và kiểm duyệt của Ban Tuyên
giáo quận ủy). Ủy ban nhân dân 13 phường lấy đó làm cơ sở để triển khai
xuống từng tổ dân phố, cụm dân cư.
Sau khi đã triển khai xuống các đơn vị cơ sở, Trung tâm Văn hóa Thông tin quận sẽ phối hợp cùng Phòng Văn hóa và Thông tin - đơn vị
quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa, thông tin tham mưu với Ủy
ban nhân dân quận thành lập đoàn kiểm tra, giám sát về hình thức và nội
dung trang trí, tuyên truyền trên băng rôn, pano, apphich, cờ,… đôn đốc
các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch của Ủy ban nhân dân vào các
đợt tuyên truyền, cổ động chính trong năm; xử lý kịp thời các khúc mắc,
vấn đề phát sinh trong công tác thông tin, cổ động; thành lập Hội đồng
chấm thi Cổ động trực quan từng đợt. Thực tế đã chứng minh điều này, có
rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến hoạt động thông tin,
cổ động cần phải có đoàn kiểm tra để giám sát, đôn đốc chỉnh sửa: Ví dụ: Ở
nhiều khu vực, do ảnh hưởng của thời tiết nên các băng rôn căng qua
đường bị đứt dây, rơi, biến dạng, rách… làm ảnh hưởng đến hoạt động
tuyên truyền, gây cản trở giao thông hoặc nhiều trường hợp: dán thiếu, thừa
chữ, sai vị trí dấu câu cũng gây ra những cách hiểu lệch lạc cho người dân.
Các tấm pano không đảm bảo nội dung tuyên truyền, người thực hiện vì
một lí do nào đó mà co bóp các hình ảnh gây biến dạng: Điển hình là trong
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 năm 2015 tại quận Ngô Quyền: qua
kiểm tra, đoàn công tác phát hiện tại một số điểm trong quá trình thực hiện,
các đơn vị đã lấy maket từ pano chuyển sang phướn in bạt nên Quốc huy
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Việt Nam không đảm bảo về hình dáng, hình ảnh cổ động bị dẹt, méo mó,
khó hiểu gây phản cảm cho nhiều người xem.
1.4. Văn bản pháp lý về hoạt động thông tin, cổ động
Về văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động thông tin, cổ động; Bộ
và Chính phủ chưa có hệ thống văn bản cụ thể ban hành riêng về hoạt động
này. Trong phạm vi Luận văn, tôi chỉ đề cập đến một số văn bản pháp lý
cấp Bộ có nêu một số điểm liên quan đến hoạt động thông, cổ động:
STT

Cơ quan

Ngày, tháng, năm,

ban hành

số văn bản ban hành

Bộ Văn hóa, Số: 12/2010/TT1

Thể thao và BVHTTDL, ngày
Du lịch

22/12/2010

Tên văn bản
Thông tư quy dịnh mẫu
về tổ chức hoạt động và
tiêu chí của Trung tâm
Văn hóa - Thể thao xã
Thông tư ban hành quy
chế về tổ chức và hoạt
động của tổ chức sự

2

Bộ Văn hóa, Số: 01/2010/TT-

nghiệp hoạt động trong

Thể thao và BVHTTDL,

lĩnh vực văn hóa, thể thao

Du lịch

ngày 26/02/2010

và du lịch quận, huyện, thị
xã, thành phố trực thuộc
tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.

Bộ Văn hóa,
3

Thể thao và
Du lịch

Số:
191/2011/TTLT/BTCBVHTTDL, ngày
21/12/2011

Thông tư liên tịch hướng
dẫn chế độ quản lý đặc
thù đối với đội thông tin
lưu động cấp tỉnh, thành
phố, quận, huyện, thị xã.

22

4

Hội đồng Bộ Số: 159/HĐBT,
trưởng

ngày 19/12/1983

Bộ Văn hóa, Số: 3420/HD5

Thể thao và BVHTTDL, ngày
Du lịch

02/10/2012

Nghị quyết về công tác
văn hóa - thông tin trong
thới gian trước mắt
Hướng dẫn về việc sử
dụng Quốc kỳ, Quốc
huy, Quốc ca, chân dung
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.5. Hoạt động thông tin, cổ động trên địa bàn quận Ngô Quyền
1.5.1. Tổng quan về quận Ngô Quyền
Ngô Quyền là một trong bảy quận nội thành của thành phố Hải
Phòng, nằm ở phía Đông Bắc thành phố. Phía Bắc tiếp giáp sông Cấm, phía
Đông giáp quận Hải An, phía Nam giáp sông Lạch Tray, phía Tây giáp
quận Hồng Bàng và quận Lê Chân.
Tính đến tháng 4-2014, quận có diện tích tự nhiên là 1.124 ha,
dân số là 167.000 người, với 41.029 hộ, 13 đơn vị hành chính,
gồm các phường Máy Tơ, Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Lạch
Tray, Lê Lợi, Gia Viên, Lạc Viên, Cầu Tre, Vạn Mỹ, Máy Chai,
Đồng Quốc Bình, Đằng Giang, Đông Khê.
Trên địa bàn Ngô Quyền có nhiều cơ quan Đảng, chính quyền
thành phố như: Trụ sở Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân
thành phố, các Ban của Thành ủy, Trường Chính trị Tô Hiệu, Báo
Hải Phòng; các Sở Tư pháp, Công thương, Khoa học và Công
nghệ, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Thông tin - Truyền
thông, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế thành phố, Cục Hải quan,
Thanh tra thành phố, Cục thi hành án thành phố, các đơn vị trực
thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an thành phố…
Nền kinh tế của quận tổng hợp, đa dạng: Công nghiệp, giao thông
- vận tải, thương mại, dịch vụ và du lịch… So với các quận bạn,

23

Ngô Quyền là địa phương có nhiều đơn vị công nghiệp truyền
thống lâu đời: Cảng Hải Phòng, Ga Hải Phòng, vận tải đường sắt,
thủy, bộ, thủy tinh, cơ khí, chế biến thủy hải sản, bia, nhựa…
Kinh tế dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng lớn: Xuất nhập khẩu,
cung ứng - dịch vụ Cảng, tài chính, trung tâm bán buôn, bán lẻ,
chi nhánh ngân hàng và phòng giao dịch của các ngân hàng
thương mại lớn, cho thuê kho, bãi… Các khách sạn cao cấp:
Harbour View, Nam Cường… Đáng chú ý, trên tuyến đại lộ Lê
Hồng Phong đang từng bước hình thành trung tâm kinh tế tổng
hợp, trung tâm lớn nhất thành phố.
Về văn hóa - xã hội, nhiều cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, thể
thao… của thành phố được xây dựng trên địa bàn: Cung Văn hóa
hữu nghị Việt - Tiệp, Cung Văn hóa Thanh niên, Cung thiếu nhi,
Sân vận động Trung tâm, Thư viện Khoa học tổng hợp, Nhà xuất
bản Hải Phòng, Đại học Y dược, Đại học Hàng hải Việt Nam,
Trường THPT chuyên Trần Phú, trường THPT Thái Phiên,
trường Dạy nghề của ngành Thủy sản, các viện nghiên cứu hải
sản, Viện Tài nguyên - Môi trường biển…[2, tr.15].
Trong những năm qua, lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến
tiến bộ, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời, đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân hưởng ứng tích
cực. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn
hoá” tăng cả về số lượng và chất lượng, tạo môi trường văn hoá, nếp sống
văn minh. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa, sự phát triển về thương mại và
dịch vụ cũng như sự bùng nổ về thông tin diễn ra với tốc độ cao đòi hỏi
công tác thông tin tuyên truyền phải có sự đổi mới, thống nhất và có quy
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hoạch để tạo nên một diện mạo trực quan sinh động và phù hợp với xu thế
phát triển của xã hội.
1.5.2. Đặc điểm công tác thông tin, cổ động trên địa bàn quận Ngô Quyền
Công tác thông tin tuyên truyền là một trong những hoạt động quan
trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng; là động lực thúc đẩy sự nghiệp
cách mạng của Đảng nhằm truyền bá kịp thời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân một cách
sinh động, nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm…; tạo nên sự thống
nhất và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ quần
chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đề ra. Trong
thời gian qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc
nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng
củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên Chủ
nghĩa xã hội ở nước ta. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã trưởng thành
mọi mặt về phẩm chất chính trị; tư duy lý luận cũng như năng lực lãnh đạo
công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng… Đa số cán bộ,
đảng viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trưởng
thành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đi vào cuộc sống.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Tuyên truyền là đem một
việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được
mục đích đó là tuyên truyền thất… Muốn thành công phải biết cách tuyên
truyền; “phải biết cách nói. Nói thì phải đơn giản, rõ ràng, thiết thực. Phải
có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được” [27, tr.162].
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, công tác tuyên truyền
cổ động trực quan cũng góp phần phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh
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vực kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… đưa nước
ta chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Có thể nói, trong những năm qua, công tác TTCĐ của ngành văn hóa
- thông tin nói chung và của ngành văn hóa - thông tin quận Ngô Quyền nói
riêng ngày càng đổi mới với nội dung, phương thức và đạt được những
thành tựu quan trọng. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước được phổ biến kịp thời, sâu, rộng trong Đảng, trong nhân
dân. Mọi hoạt động tuyên truyền đã tập trung vào hai nhiệm vụ chủ yếu:
một là, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề,
sự kiện, biến cố nổi cộm trong nước và quốc tế; hai là tuyên truyền vận
động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc
phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo sự
phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tăng cường
củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm tạo
nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên
và nhân dân hiểu rõ thời cơ, thấy rõ nguy cơ, thách thức của cách mạng
Việt Nam; đoàn kết thống nhất để vượt qua những khó khăn trước mắt,
thúc đẩy sự phát triển trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo. Mặt
khác, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tích cực, tự
giác, sáng tạo của quần chúng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại quận Ngô
Quyền còn góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham
nhũng, lãng phí trong xã hội hiện nay, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi
đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh
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vực của đời sống xã hội. Đặc biệt hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, trong điều kiện
kinh tế thị trường và mở cửa, công tác tuyên truyền cổ động trực quan quận
Ngô Quyền đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, các
ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, tạo động lực cho việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, trên địa bàn quận đã xuất hiện nhiều phong
trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phát triển kinh tế
- xã hội, xóa đói giảm nghèo, để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị
quyết của Đảng đề ra.
Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh
đạo Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận và Trung tâm Thông tin Cổ động
thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền đã phối hợp
chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của Quận và Uỷ ban nhân dân các
phường thuộc quận tổ chức các cuộc thi Cổ động trực quan theo định kỳ và
trang trí, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của quận, thành phố và đất
nước đã đạt nhiều thành tích cao. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tích đã
được ghi nhận vẫn còn có những tồn tại mà các cơ quan chuyên môn của
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Lãnh đạo Quận ủy, Uỷ ban nhân dân
Quận và những người làm công tác thông tin tuyên truyền nhận thấy một số
hạn chế như sau:Việc treo Quốc kỳ, Hồng kỳ còn thiếu sự thống nhất, thiếu
sự đồng đều, đôi khi lại được treo ở những nơi thiếu trang trọng, gây phản
cảm; cơ sở hạ tầng không đồng bộ (Trụ sở Ủy ban nhân dân các phường,
đặc thù khu dân cư, đặc thù tuyến đường, đặc thù về kinh tế, dân trí…); Các
hình thức cổ động trực quan ít áp dụng công nghệ thông tin, hạn chế về chiều
sâu, còn thiếu những hình thức cổ động mang tính hiện đại, đa dạng; Một vài địa
phương còn tiết kiệm, tận dụng pano, khẩu hiệu, phướn bạt… cũ và bạc
màu gây ảnh hưởng đến mỹ quan; một số cơ sở tuyên truyền, cổ động
không đúng theo nội dung, hướng dẫn, kế hoạch triển khai; công tác thanh
tra, kiểm tra chưa thực sự chặt chẽ, dứt khoát; các cán bộ phụ trách chuyên
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môn, cán bộ quản lý chưa được bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng
lực công tác; hoạt động TTCĐ còn phụ thuộc nhiều vào nguồn ngân sách
của địa phương; hệ thống lóa phát thanh không đồng bộ, chưa đảm bảo về
chất lượng; công tác xã hội hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền
không đồng đều…
1.5.3. Thực trạng hạ tầng đô thị của quận Ngô Quyền
Qua thực tế khảo sát chúng tôi thấy được, hiện tại trên địa bàn quận
Ngô Quyền có trên 30 tuyến đường với tổng chiều dài trên 30 km. Trong
đó có nhiều tuyến đường giao thông chính với mật độ phương tiện, người
tham gia giao thông lớn, hệ thống vỉa hè không đồng đều, có đoạn đường
không có vỉa hè, không đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như việc
trang trí tuyên truyền nói chung như: Lạch Tray, Cầu Đất, Đà Nẵng, Điện
Biên Phủ [PL 3.16, tr.136]… Một số tuyến đường, khu dân cư nằm trong
diện quy hoạch, giải tỏa như: đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng, nút
giao thông ngã 6 Lạc Viên… Ngoài ra, một số tuyến đường ít dân cư, tập
trung nhiều công ty và có lưu lượng xe contener di chuyển thường xuyên
như Lê Thánh Tông, Trần Nhân Tông [PL 3.17, tr.136]… Những khó khăn
về cơ sở hạ tầng đô thị của các tuyến đường thuộc quận Ngô Quyền đặt ra
rất nhiều thách thức, đòi hỏi những cơ quan quản lý, nhà quản lý, những
cán bộ phụ trách hoạt động thông tin cổ động cần quan tâm và có những
phương án phù hợp trong việc trang trí để vừa mang lại hiệu quả tuyên
truyền cao, “kiến tạo” diện mạo mới cho toàn quận, vừa không làm mất đi
mỹ quan, không ảnh hường đến các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội
diễn ra thường niên.
1.5.4. Vai trò quản lý hoạt động thông tin, cổ động trên địa bàn quận
Ngô Quyền
Quản lý các hoạt động thông tin, cổ động trên địa bàn quận Ngô
Quyền là một việc làm cần thiết đòi hỏi các cấp lãnh đạo quan tâm và
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những biện pháp thích hợp với từng thời diểm, từng giai đoạn phát triển
của đất nước. Quản lý hoạt động thông tin, cổ động có vai trò hết sức quan
trọng, giúp:
Hoạt động thông tin, cổ động được triển khai và tổ chức một cách có
hệ thống, bài bản, rõ ràng, cụ thể theo các kế hoạch đã xây dựng, vạch ra
các mục đích, phương án tổ chức, triển khai thực hiện, cân đối các yếu tố
cở vật chất, dự đoán và lường trước những khả năng, biến động có thể xảy
ra, từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp trong công tác này.
Hoạt động thông tin cổ động được đồng bộ và đi vào nề nếp theo
định hướng phát triển chung về kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn cụ thể.
Đảm bảo nội dung tuyên truyền các đường lối, chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước chính xác, đúng đắn đến với mọi người dân
trong các dịp kỷ niệm của đất nước, thành phố và quận.
Hạn chế tối đa những sai sót, lệch lạc, tồn tại, khiếu nại, chồng chéo
trong công tác quản lý tuyên truyền, cổ động.
Quá trình quản lý luôn đi liền với công tác thi đua, khen thưởng về
lĩnh vực văn hóa - thông tin nói chung; lĩnh vực thông tin, cổ động nói
riêng, dần dần biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý, tăng tính
chủ động, sáng tạo, tự giác và chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể
trong xã hội.
Tạo sự nhịp nhàng, ăn khớp, đồng bộ trong các hoạt động phối hợp
quản lý nhiều mặt: giữa con người với công việc, không gian và thời gian,
các cấp, ban, ngành đoàn thể và các cá nhân…
Điều chỉnh không ngừng, nhanh nhạy ứng phó trước sự bùng nổ về
công nghệ thông tin, sự phát triển, hội nhập của đất nước. Từ đó, đón đầu,
tiếp thu có chọn lọc những yếu tố đó áp dụng linh hoạt trong điều kiện thực
tế của địa phương, phát triển các hình thức thông tin, cổ động đa dạng,
phong phú, từng bước thay đổi diện mạo quận Ngô Quyền.
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Công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên thực hiện giúp nâng
cao chất lượng quản lý hoạt động của các cơ quan, cán bộ quản lý cũng như
chất lượng tuyên truyền cổ động trên địa bàn quận.
Các cuộc thi cổ động trực quan tại quận được triển khai sâu rộng và
chặt chẽ, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.
Tiểu kết
Hoạt động TTCĐ có nhiệm vụ quan trọng trong việc tuyên truyền
mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
đến với quảng đại quần chúng nhân dân, đồng thời là cầu nối hữu hình giữa
Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thành công những nhiệm vụ
chính trị, tuyên truyền của mỗi địa phương.
Trong chương 1, luận văn đã đề cập và làm rõ cơ sở lý luận cần thiết
và quan trọng liên quan đến đề tài, tạo ra một trục hệ thống hoàn chỉnh để
quy chiếu và xem xét vấn đề đưa ra toàn diện mọi khía cạnh. Việc trình bày
hệ thống khái niệm với sự gắn kết với nhau cho thấy được sự cần thiết
trong việc tổ chức hoạt động TTCĐ ở các địa phương nói chung và quận
Ngô Quyền nói riêng.
Quận Ngô Quyền là một quận nội đô, trung tâm của thành phố Hải
Phòng. Do đó, việc tìm hiểu về công tác quản lý hoạt động TTCĐ tại quận
rất cần thiết nhằm đáp ứng được những thay đổi trong hình thức tổ chức và
phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong những năm tới, đặc biệt là việc
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và quận Ngô Quyền. Đồng
thời, góp phần tuyên truyền rộng rãi mọi chính sách của Đảng và Nhà
nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, từ đó từng bước thay đổi diện mạo
của toàn quận.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN,
CỔ ĐỘNG TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN
2.1. Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước trong hoạt động thông tin,
cổ động
2.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao
Trong Chương I, điều 1, Quyết định số 299/2017/QĐ-UBND ngày
13/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 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 chỉ rõ: Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; thực hiện chức
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 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 Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố [38, tr.2].
Cũng trong Quyết định này, tại Khoản 11, Điều 3, Chương II quy
định một số nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố
Hải Phòng trong công tác tuyên truyền cổ động, có thể trích lược như sau:
Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở
thành phố sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế
văn hóa cơ sở ở thành phố trên cơ sở quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch.
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Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ
động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch
hệ thống cổ động trực quan tại thành phố.
Tổ chức thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu
tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa,
xã hội tại thành phố.
Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy,
Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
2.1.2. Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố
Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố Hải Phòng là cơ quan
thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức, triển
khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan từ thành phố
đến cơ sở các hoạt động đã được tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động
từ nội thành, nội thị tới các vùng xa, vùng sâu, vùng “nhạy cảm”, vào tới
tận từng hộ nhân dân.
2.1.3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ngô Quyền
Phòng Văn hóa và Thông tin quận chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn
diện của Ủy ban nhân dân quận; có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận
thực hiện quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thực
hiện chế độ báo cáo định kỳ cũng như đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban
nhân dân quận về mọi hoạt động của Phòng.
*Đối với công tác tham mưu chỉ đạo hoạt động thông tin, cổ động
quận Ngô Quyền
Tham mưu Uỷ ban nhân dân quận ban hành kế hoạch và văn bản chỉ đạo,
cụ thể hàng năm trong đó có hướng dẫn các hoạt động về TTCĐ như: Kế hoạch
tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và
Tết Nguyên đán, kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa - thông tin; Kế
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hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 và Lễ hội Hoa
Phượng Đỏ; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9…
Ban hành các công văn hướng dẫn về công tác trang trí tuyên truyền
chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính trị trọng đại của
quận và thành phố.
* Đối với Trung tâm Văn hóa và Thông tin quận Ngô Quyền
Phòng có trách nhiệm tham mưu tổ chức quản lý Nhà nước các hoạt
động sự nghiệp văn hóa - thông tin của Trung tâm Văn hóa - Thông tin theo
sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân quận, Sở Văn hóa và Thể thao,
Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng.
Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn
hóa - Thông tin và báo cáo Ủy ban nhân dân quận.
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận hướng dẫn, tổ chức
tốt các đợt thi tuyên truyền cổ động trực quan qua các năm theo sự chỉ đạo của
các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố [30].
2.1.4. Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền
Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền là đơn vị sự nghiệp
văn hóa thông tin, có tư cách pháp nhân và trụ sở hiện nay tại số 01 Phạm
Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Trung tâm chịu sự chỉ đạo
trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao
thành phố Hải Phòng.
Trung tâm Văn hóa - Thông tin là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân
quận Ngô Quyền có chức năng:
Một là, phát triển sự nghiệp văn hóa; tổ chức các hoạt động thông tin
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

33

luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã
hội của quận Ngô Quyền.
Hai là, tổ chức, cung ứng công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa,
văn nghệ; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo
và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận Ngô Quyền.
Ba là, xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện
phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh,
quốc phòng của quận Ngô Quyền.
Liên quan đến hoạt động TTCĐ, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền
giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận làm đơn vị thường trực theo
dõi, hướng dẫn các cuộc thi cấp quận hàng năm, đặc biệt tập trung vào các
sự kiện chính trị trọng đại của Quận và Thành phố: Phối hợp với Phòng
Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc, theo dõi các
đơn vị trong việc thực hiện trang trí tuyên truyền cổ động chào mừng các
ngày lễ lớn và tham mưu với Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Giám
khảo, xây dựng Bảng điểm, theo dõi kiểm tra, đánh giá, chấm thi tại các
đơn vị, đề xuất các hình thức khen thưởng cấp quận, cấp thành phố và
Trung ương. Xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí cho từng đợt trang trí
cụ thể ở các điểm quan trọng theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân quận;
giải quyết kịp thời các khúc mắc trong khi diễn ra các hoạt động trang trí,
tuyên truyền.
Trong Quy chế làm việc của Trung tâm văn hóa - Thông tin quận
Ngô Quyền [34] có quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ban giám đốc
Trung tâm như sau:
* Giám đốc:
Trực tiếp điều hành, tổ chức các hoạt động, các cuộc thi tuyên truyền, cổ
động trực quan từng đợt theo kế hoạch chung của toàn thành phố.
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Giám đốc chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ và
báo cáo kết quả các cuộc thi, các đợt trang trí với Uỷ ban nhân dân quận,
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận phụ trách khối, Sở Văn
hóa và Thể thao thành phố và các cơ quan chuyên môn cấp trên.
* Phó Giám đốc (giúp việc cho Giám đốc):
Phụ trách công tác tuyên truyền, cổ động bằng hình thức nghệ thuật.
Xây dựng tổ chức hoạt động các đội, nhóm văn nghệ lưu động của Trung
tâm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận và cơ sở.
Phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, trang
trí khánh tiết của Trung tâm phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Hướng dẫn
công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan của Trung tâm.
Phụ trách Đội tuyên truyền lưu động, các hoạt động sáng tác, nghiên
cứu đồ họa, thiết kế maket phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cổ
động trực quan của Trung tâm.
2.1.5. Cơ chế phối hợp quản lý
Giống với các mảng hoạt động trong công tác văn hóa - thông tin, để
triển khai và phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hoạt động thông tin, cổ động
trên địa bàn thành phố nói chung và quận Ngô Quyền nói riêng, cần có
sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt của
các cơ quan, các đơn vị đóng trên địa bàn từ cấp thành phố đến cấp quận,
cấp phường:
Cấp thành phố:
UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể Thao, Ban Tuyên giáo Thành
ủy, Trung tâm Thông tin và Cổ động: phối hợp chặt chẽ trong việc xây
dựng Kế hoạch thông tin cổ động trong năm, Kế hoạch tổ chức các cuộc thi
cổ động trực quan, giám sát, phê duyệt nội dung, maket, khẩu hiệu tuyên
truyền, sau đó triển khai xuống cấp cơ sở (cấp quận, huyện, thị xã).
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Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn diện
công tác thông tin, cổ động trên địa bàn thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao
phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị sự nghiệp quản lý các công trình
công cộng trên địa bàn thành phố (Công ty TNHH 01 thành viên, Công ty
điện chiếu sáng, Công ty môi trường đô thị, Công ty công viên,…) dàn
dựng và bảo quản những tấm pano khổ lớn, những điểm, những cụm cổ
động, dàn tranh, hệ thống đèn, điện chiếu sáng…
Cấp quận: Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đơn
vị, các tổ chức trên địa bàn trong việc quản lý hoạt động tuyên truyền cổ
động, từ công tác giám sát, kiểm tra, triển khai thực hiện đến công tác tổng
hợp, báo cáo, thi đua khen thưởng…
Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin quận: Rà
soát, kiểm tra, bổ sung nội dung khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với tình
hình địa phương.
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin,
UBND các phường: Triển khai cuộc thi cổ động trực quan cấp quận, tổ
chức trang trí những cụm cổ động, những tuyến đường trọng điểm trên địa
bàn, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền
và kiểm tra, giám sát, đánh giá, chấm điểm thi đua.
Phòng Quản lý đô thị: Vệ sinh vỉa hè, quản lý các hoạt động tuyên
truyền trên các tuyến đường, tuyến phố, hạn chế trường hợp lấn chiếm vỉa
hè, cơi nới, buôn bán, làm ảnh hưởng công tác tuyên truyền.
Mặt trận Tổ quốc, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận đoàn, Liên
đoàn lao động: Phổ biến và tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, các ngày lễ trọng đại của quận và thành phố đến các
tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động.
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin,
Phòng Nội vụ: phối hợp trong công tác tham mưu với UBND bình xét thi
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đua, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thông
tin, cổ động.
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Văn
phòng: Phối hợp báo cáo tiến trình thực hiện và kết quả cuộc thi cổ động
trực quan tại quận.
Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự quận: Phối
hợp tuyên truyền Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Lễ
giao nhận quân, khám tuyển nghĩa vụ quân sự… trên địa bàn quận.
Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Công an quận: Tuyên truyền các
ngày lễ kỷ niệm của ngành Công an nhân dân và đảm bảo giữ gìn an ninh,
trật tự tại các khu vực tổ chức tuyên truyền.
2.2. Thực trạng quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại hệ thống thiết
chế văn hóa ở quận Ngô Quyền
2.2.1. Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động thông tin, cổ động
Quản lý hoạt động thông tin, cổ động trên địa bàn quận là hoạt động
chung của UBND quận Ngô Quyền, các cơ quan quản lý nhà nước và đơn
vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ triển khai công tác thông tin, cổ động
nhằm sắp xếp, tổ chức, điều hành, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra đánh giá
quá trình diễn ra của hoạt động này trên địa bàn quận sao cho đúng với quan
điểm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước,
định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa và thuần phong mỹ
tục của địa phương nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Trong những năm qua, công tác này đã thực sự đi vào nề nếp. Để đạt
được những kết quả đáng ghi nhận, các cán bộ làm công tác quản lý đã xây
dựng hệ thống kế hoạch ngắn hạn, bao gồm: Kế hoạch quản lý và kế hoạch
phối hợp quản lý các hoạt động thường niên hoặc những nhiệm vụ chính trị
theo đặc thù của địa phương, từ đó tham mưu cho UBND quận để quản lý
và tổ chức thực hiện các hoạt động này đạt chất lượng và hiệu quả cao:
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Lập bảng kế hoạch quản lý
Người cán bộ quản lý tiến hành khảo sát, thống kê số lượng các hoạt
động thông tin, cổ động mang tính thường niên hoặc những nhiệm vụ chính
trị theo đặc thù của địa phương trong những năm gần đây theo trình tự thời
gian cụ thể, bao gồm đầy đủ các thông tin thiết yếu sau đây:
- Tên hoạt động trang trí, tuyên truyền, các cuộc thi cổ động trực quan.
- Thời gian tổ chức hoạt động (ngày, tháng, năm, đến ngày, tháng, năm).
- Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện, các đơn vị
cần phối hợp quản lý.
- Địa điểm triển khai hoạt động tuyên truyền.
- Ý nghĩa, mục đích, nội dung, hình thức và quy mô hoạt động.
- Các loại hình hoạt động:
Cuộc thi trang trí tuyên truyền cổ động trực quan theo từng đợt trong năm.
Các cuộc thi Đội tuyên truyền lưu động, cuộc thi xe lưu động.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động.
Tuyên truyền trên website, loa phát thanh tại quận và các phường.
Lập báo cáo tổng thể Kế hoạch quản lý thông tin, cổ động trình
UBND quận xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện.
Xây dựng phương án quản lý:
Căn cứ vào mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức, quy mô tổ chức
và tầm quan trọng hoạt động này mà những nhà quản lý xây dựng các
phương án quản lý sao cho phù hợp với các nhiệm vụ chính trị, điều kiện
thực tế, cơ sơ hạ tầng đô thị của quận. Trên cơ sở Kế hoạch quản lý hoạt
động trong năm đã được UBND quận phê duyệt, các đơn vị chịu trách
nhiệm phối hợp với các cơ quan đoàn thể liên quan để triển khai thực hiện
trên toàn quận, chủ động xử lý và giải quyết kịp thời mọi tình huống phức
tạp nảy sinh trong quá trình hoạt động diễn ra. Đồng thời tích cực tham
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mưu đề xuất các phương án quản lý tối ưu nhằm hạn chế những khuyết
điểm, phát huy những ưu điểm về tuyên truyền, cổ động; giúp quận tổ chức
thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong năm.
2.2.2. Thực hiện các tuyên truyền, cổ động phục vụ chính trị
Như đã trình bày ở mục 2.2, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố là
đơn vị hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền Cổ động
trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy
hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương: Triển khai kế hoạch tổ
chức cuộc thi Cổ động trực quan hàng năm đến các quận, huyện trong
thành phố; vào từng đợt thi Cổ động trực quan Sở Văn hóa và Thể thao tiếp
tục ban hành các Hướng dẫn về nội dung tuyên truyền (khẩu hiệu, pano
tuyên truyền, nội dung phát thanh) để đảm bảo kịp thời gian, tiến độ và
định hướng các cơ sở tuyên truyền đúng đắn, tránh đi lệch lạc với những
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Căn cứ vào các kế hoạch chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành
phố Hải Phòng về việc tổ chức các cuộc thi Cổ động trực quan Thành phố
và tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại qua từng
năm. Căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn của Trung tâm Thông tin và Cổ
động thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ngô Quyền tham mưu
với Ủy ban nhân dân quận ban hành “Kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên
truyền cổ động trực quan” (Mục đích, yêu cầu; nội dung, hình thức, thời gian,
địa điểm; Tiêu chí đánh giá; Khen thưởng; Tổ chức thực hiện) triển khai một
cách sâu rộng và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin
tuyên truyền từ cơ sở đến quận chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện
chính trị trọng đại của quận, thành phố, đất nước và giao cho Trung tâm
Văn hóa - Thông tin quận chủ trì tổ chức cuộc thi Cổ động trực quan từ
quận đến cơ sở.
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Để triển khai công tác này bài bản và sâu rộng,Trung tâm Văn hóa Thông tin xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai tổ chức các hoạt động văn
hóa thông tin tuyên truyển trong năm theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đồng
thời phối kết hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận giao ban, họp triển
khai và hướng dẫn các phường trực thuộc thực hiện các cuộc thi theo từng
đợt bằng văn bản hướng dẫn về tuyên truyền Cổ động trực quan gửi tới các
đơn vị trên địa bàn quận. Theo đó, Trung tâm triển khai các đợt thi Cổ động
trực quan từ quận đến các phường một cách nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo
mục đích, yêu cầu đề ra và tham gia thi cấp thành phố đạt kết quả cao.
Tựu trung lại, trang trí tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ các
nhiệm vụ kinh tế - chính trị, xã hội chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của
đất nước, thành phố và địa phương hàng năm đều tập trung vào 3 đợt tuyên
truyền chính:
Đợt 1: Mừng Đảng - Mừng Xuân, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam, đón Tết Nguyên đán (thời gian tuyên truyền cổ động: tháng 02).
Đợt 2: Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5: Kỷ
niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4),
Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Ngày Hải Phòng giải phóng (13/5) và Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), gắn kết với các hoạt động chào mừng,
hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng. (Thời gian tuyên truyền:
tháng 4, tháng 5).
Đợt 3: Chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong tháng 8 và tháng 9:
Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các hình thức tuyên truyền được sử dụng đa dạng như: Tranh ảnh,
pano, apphích, bảng tin, dàn tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, phướn,
dây cờ màu, hồng kỳ, trướng, đèn hoa, phát thanh… Bên cạnh đó là việc
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xây dựng các cụm tuyên truyền cổ động tổng hợp, tuyến đường cổ động
tiêu biểu - kiểu mẫu tại khu vực trung tâm, trụ sở của các cơ quan, đơn vị;
sử dụng: phát thanh cổ động, đội tuyên truyền lưu động, xe cổ động lưu
động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với cổ động
tuyên truyền… bảo đảm thiết thực, hợp lý, an toàn, hiệu quả. Các cuộc thi
được tổ chức và chỉ đạo bài bản, thống nhất từ quận đến các phường, các tổ
dân phố tạo không khí tưng bừng, vui tươi, phấn khởi rực rỡ cờ hoa trên
toàn quận. Cuộc thi được Ban giám khảo, ban, ngành thành phố ghi nhận
công tác cổ động trực quan quận Ngô Quyền ngày càng khởi sắc, đi vào nề
nếp, hiệu quả tuyên truyền cao và đứng trong tốp đầu 14 quận, huyện trong
công tác Cổ động trực quan.
Cùng với đó, là việc phân công các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp
(Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Văn phòng
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Ủy ban nhân dân các phường…) chịu trách nhiệm về hoạt động này phối
hợp cùng thực hiện, triển khai kế hoạch; tham mưu với Ủy ban nhân dân
quận thành lập Ban giám khảo, đoàn giám sát kiểm tra, theo dõi, chấm
điểm các phường. Yêu cầu các phường thành lập các đoàn kiểm tra chấm
điểm tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn... để góp
phần đưa công tác thông tin tuyên truyền đến với mọi người dân. Đảm bảo
tính kịp thời, mỹ quan, đúng nội dung, đa dạng, phong phú về hình thức và
có tính tuyên truyền giáo dục cao, tạo sự thống nhất trong toàn quận.
Không những thế, Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị, ban ngành
vận động, kêu gọi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận: như Công ty
Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Công ty Du lịch Lữ hành D&G,
Công ty Cổ phần điện máy tiếp thị và Du lịch CPN, VNPT, Máy tính KTD,
một số ngân hàng,… tham gia công tác tuyên truyền tài trợ phướn bạt, dàn
tranh có nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, chủ đề năm, phục vụ các
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nhiệm vụ kinh tế - chính trị của quận và thành phố; làm tốt công tác xã hội
hóa trong các đợt tuyên truyền.
Nhìn chung, các cuộc thi cổ động được quận Ngô Quyền tổ chức và
chỉ đạo bài bản, thống nhất từ quận đến các phường, các tổ dân phố tạo
không khí tưng bừng, vui tươi, phấn khởi rực rỡ cờ hoa trên toàn quận,
được thành phố ghi nhận và đánh giá là ngày càng khởi sắc, đi vào nề nếp,
hiệu quả tuyên truyền cao và đứng trong tốp đầu 14 quận, huyện trong công
tác Cổ động trực quan. Dưới đây là một số kết quả đạt được của quận Ngô
Quyền được ghi trong Báo cáo tổng kết 03 năm (2015, 2016, 2017) thực
hiện hoạt động văn hóa, thông tin [35] như sau:
Giải Xuất sắc Liên hoan các Đội thông tin lưu động toàn quốc
năm 2015 với chủ đề “Tháng Tám - Mùa thu Cách mạng” tại Tỉnh
Tuyên Quang.
Giải Xuất sắc Cuộc thi Cổ động trực quan.
Giải Xuất sắc Cuộc thi Xe cổ động thành phố chào mừng 60 năm ngày
Hải Phòng giải phóng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ IV năm 2015.
100% các phường tham gia, thực hiện nghiêm túc các đợt tuyên truyền
chào mừng các ngày lễ lớn và thi cổ động trực quan các đợt hàng năm.
Toàn quận có 13 phường: trong 3 năm đã hình thành 57 cụm thông
tin cổ động.
Tổng số các tổ dân phố văn hóa: 329 tổ dân phố, trong đó: 100% các
tổ dân phố triển khai các hoạt động theo sự hướng dẫn của phường, của
quận. Gắn tiêu chí xét tổ dân phố văn hóa trong đó có công tác tuyên truyền
cổ động trực quan.
Tổ chức trang trí, xây dựng tuyến đường tiêu biểu, trong đó có 10
tuyến đường trọng điểm như: Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Cầu Đất,
Lạch Tray, Trần Phú, Đà Nẵng, Lương Khánh Thiện, Lê Lợi, Văn Cao,
Nguyễn Bình.
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Tỷ lệ người dân treo cờ: Các hộ dân mặt đường: 92%, tính tổng số
trong toàn quận: 89% (Tính tỷ lệ cả hộ dân trong ngõ, ngách), tỷ lệ các cơ
quan, đơn vị tham gia tuyên truyền cổ động : 97%. Tổng kinh phí xã hội
hóa trên toàn quận trong 3 năm ước tính gần 4.000.000.000đ
Theo thống kê của 3 năm trở lại đây, Trung tâm Văn hóa- Thông tin
quận Ngô Quyền (đơn vị thường trực cuộc thi, chịu trách nhiệm triển khai,
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tuyên truyền cổ động trực quan) đã
trực tiếp trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên quy mô lớn khu vực
Trung tâm quận và một số tuyến đường trọng điểm của quận, cụ thể: Dàn
tranh cổ động hơn 300m2; 02 bảng điện tử; Đầu tư Hồng kỳ: trên 600 chiếc;
Phướn, cờ dây màu, cờ đuôi cá: gần 5000 chiếc; Băng rôn ngang đường:
190 chiếc; Thay mặt bạt hơn 900m2 pano khổ lớn trên địa bàn quận phục
vụ mỗi đợt tuyên truyền. Tham mưu, tư vấn thiết kế các khu vực bỏ phiếu,
cụm thông tin tổng hợp tại các phường.
Trên toàn quận, thành lập được 502 bảng tin của 329 tổ dân phố có
nội dung thông tin về chủ đề qua các năm của Thành phố và Chào mừng
các ngày lễ lớn các sự kiện trọng đại của đất nước vào dịp Tết Dương lịch,
Tết Nguyên đán, tháng 4 và tháng 5, tháng 8 và tháng 9.
Trung tâm Văn hóa – Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo quận
ủy triển khai về nội dung các đợt tuyên truyền; phối hợp với Phòng Quản lí
đô thị tổ chức trang trí tuyên truyền phục vụ: Chợ Hoa Xuân; tổ chức Tết
trồng cây quận Ngô Quyền tại khu vực hồ An Biên; “Lễ ra quân Trật tự
đường hè...”, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận tổ chức tuyên truyền,
trang trí Cổ động trực quan: Lễ giao quân; tuyển chọn nghĩa vụ quân sự
hàng năm. Tuyên truyền qua bảng tin, loa truyền thanh, cơ quan thông tấn
báo chí và truyền hình, trang webside của quận: Phối kết hợp với các cơ
quan báo Hải Phòng, báo An ninh Hải Phòng, đài truyền hình Hải Phòng
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tuyên truyền những hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của quận như:
Liên hoan văn nghệ các tổ dân phố, làng văn hóa thành phố; Hội thi kể
chuyện sách báo thiếu nhi; Liên hoan Ca - Múa - Nhạc quần chúng
quận; Liên hoan Ca - Múa - Nhạc thiếu nhi quận; Thi tuyên truyền cổ
động trực quan, Thi Vẽ tranh cấp quận và thành phố...
Qua các năm, quận Ngô Quyền luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc
các nội dung hoạt động chuyên môn do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố,
Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố triển khai mặc dù còn gặp
không ít những khó khăn. Chẳng hạn: quận Ngô Quyền là 01 trong 3 quận
trung tâm của thành phố nhưng trụ sở hành chính của quận Ngô Quyền do
thời gian sử dụng đã lâu nên xét về mức độ “khang trang” là kém hơn hẳn
so với trụ sở của các quận, huyện khác nên việc trang trí tuyên truyền khó
khăn hơn rất nhiều. Thêm vào đó, trụ sở hành chính của thành phố Hải
Phòng phần lớn nằm trên địa bàn quận Hồng Bàng và những khu vực này
lại do Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố phụ trách công tác tuyên
truyền nên hệ thống băng rôn, panô khổ lớn xuất hiện nhiều hơn các quận
huyện khác. Vì vậy, đòi hỏi những nhà quản lý phải có những biện pháp
thích hợp để quận Ngô Quyền luôn là 1 trong những đơn vị đạt thành tích
xuất sắc hoạt động TTCĐ của thành phố Hải Phòng.
Quận Ngô Quyền đã tổ chức các hoạt động TTCĐ bài bản, sâu rộng,
khoa học, đáp ứng các yêu cầu đặt ra của thành phố và mang lại hiệu quả
tuyên truyền cao. Các cuộc thi tuyên truyền cổ động trực quan đã làm cho
các tuyến đường của quận đẹp hơn với rực rỡ sắc màu của cờ Tổ quốc,
hồng kỳ, băng rôn, các dàn tranh cổ động... tạo không khí vui tươi, phấn
khởi và niềm tự hào của người dân trong các dịp lễ lớn, các sự kiện chính
trị trọng đại của thành phố và của quận.
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở quận Ngô Quyền đã tạo
được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội
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trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước. Được các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức quan
tâm và phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho từng đơn vị
có chức năng tổ chức tuyên truyền cổ động cho những chủ trương, chính
sách của thành phố và địa phương.
Công tác tuyên truyền ở quận đã bám sát yêu cầu có trọng tâm, trọng
điểm để tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân đạt hiệu quả cao:
Dạng tĩnh gồm các hệ thống pano, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí hợp
lý từ trung tâm quận tới các địa bàn phường, các tuyến đường phố chính.
Dạng động là những hoạt động tuyên truyền mang tính thời vụ, thường
xuyên bổ sung cho nhau tạo nên hiệu quả tuyên truyền vừa có chiều sâu và
bề rộng. Đồng thời tạo điểm nhấn tuyên truyền tại các khu vực trung tâm,
đông dân cư... Các phường trong quận đã hình thành những đường phố
tuyên truyền cổ động, ở đây có hệ thống tuyên truyền đồng bộ gồm pano,
khẩu hiệu, cờ, hệ thống loa đài tuyên truyền. Đây thực sự là khu trung tâm
văn hóa của địa phương.
Trên thực tế chúng tôi thấy được, hoạt động tuyên truyền cổ động
được phát huy cao trong những ngày lễ, Tết, những ngày kỷ niệm... như:
tuyến đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình, Lương Khánh Thiện,
Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Hồng Phong... tạo hiệu quả cao, vừa tạo khí thế vui
tươi phấn khởi trong quần chúng, vừa tập hợp đông đảo nhân dân để tuyên
truyền những nội dung theo yêu cầu đề ra. Thông qua tuyên truyền cổ
động trực quan đã tăng cường, cụ thể hoá các chỉ tiêu và các giải pháp thực
hiện chương trình dễ hiểu đến nhân dân một cách nhanh và chính xác, cán
bộ lãnh đạo cơ sở đã nhận thức đúng và coi trọng công tác tuyên truyền cổ
động trực quan. Cháu Trần Phương Kim Ngân - trường Trung học cơ sở Lê
Hồng Phong, quận Ngô Quyền chia sẻ: “Cháu thấy các tuyến đường, các
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trụ sở của quận Ngô Quyền vào các dịp Lễ lớn được trang trí rất đẹp và rực
rỡ với các hình thức phong phú mà không gây ảnh hưởng cho cháu trên
quãng đường đi học và khi vui chơi. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về
hòa bình và các ngày kỷ niệm” [PL 2.1, tr.124].
Nhìn chung các phường thuộc quận luôn làm tốt công tác tuyên
truyền qua các đợt thi do quận và thành phố phát động.
Tỷ lệ vận động nhân dân treo cở Tổ quốc năm sau cao hơn năm trước.
Công tác xã hội hóa ngày càng được đẩy mạnh, nhiều đơn vị doanh
nghiệp, các tổ dân phố, các Câu lạc bộ sở thích trên địa bàn quận mặc dù
còn khó khăn nhưng vẫn cố gắng tham gia cùng địa phương vừa góp phần
làm đẹp các tuyến đường kiểu mẫu, vừa tăng cường công tác tuyên truyền
các nhiệm vụ chính trị vừa quảng bá thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các
doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi chủ đề các năm.
2.2.3. Thực hiện các tuyên truyền, cổ động phục vụ phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội
Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa
và Thể thao thành phố, các phòng nghiệp vụ chức năng thuộc Sở; Trung
tâm Văn hóa – Thông tin phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin và các
phòng ban, ngành, đoàn thể tích cực chủ động tham mưu với UBND quận
Ngô Quyền thành lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác
tuyên truyền không chỉ với mục đích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm
lớn và các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh… dưới nhiều hình
thức, mà còn phục vụ những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành
phố nói chung và của quận nói riêng.
Trước sự phát triển của xã hội thì vai trò của tuyên truyền cổ động
trực quan lại càng quan trọng hơn khi thực hiện chức năng tuyên truyền kịp
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thời những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước một cách sinh động, đến với quần chúng nhân dân, góp phần xây
dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Hòa chung với sự phát triển của đất
nước, công tác tuyền truyền cổ động trực quan ở quận Ngô Quyền luôn
được quan tâm và là mũi nhọn tạo hiệu quả nhanh phục vụ nhiệm vụ chính
trị của đất nước và địa phương. Công tác này đã thực sự trở thành nền nếp
và đi vào đời sống xã hội. Quận Ngô Quyền đã xác định công tác tuyên
truyền là một nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển trên mọi lĩnh
vực, là thế mạnh của ngành Văn hóa và Thông tin để góp phần vào sự
thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, thông qua công tác tuyên
truyền, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; giúp toàn thể nhân dân nắm vững quyền và
nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thực hiện.
Không chỉ có vậy, công tác tuyên truyền, cổ động có vai trò vô cùng
to lớn và quan trọng trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa
học, nhân sinh quan cách mạng, nhằm xây dựng, bồi dưỡng tư tưởng, tình
cảm, tri thức, đạo đức cách mạng, văn hóa dân tộc cho mỗi người, góp
phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng chính là một trong những mục
tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Thực trạng công tác tuyên truyền, cổ động thực hiện đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung và công
tác tuyên truyền, cổ động về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam nói riêng trên địa bàn quận Ngô Quyền thời gian qua đã
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đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào quá trình phát
triển kinh tế - xã hội của quận như hiện nay.
Công tác tuyên truyền, cổ động của quận đã bám sát yêu cầu có trọng
tâm, trọng điểm để truyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Các
ngành chức năng đã cho đặt, treo, dựng bảng biển, pa nô, băng rôn tại một
số địa điểm phù hợp, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; thực
hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quyết
tâm xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đấu
tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…
Đặc biệt, các phường, các tổ dân phố có đường trục chính đi qua đều
hình thành những tuyến đường tuyên truyền cổ động. Tại quận Ngô Quyền
đã hình thành 10 tuyến đường trọng điểm như: Lê Hồng Phong, Điện Biên
Phủ, Cầu Đất, Lạch Tray, Trần Phú, Đà Nẵng, Lương Khánh Thiện, Lê
Lợi, Văn Cao, Nguyễn Bình. Tại các tuyến đường này, có hệ thống tuyên
truyền đồng bộ gồm panô, áp phích, khẩu hiệu, cờ, hệ thống đèn chiếu
sáng, loa đài tuyên truyền. Nhờ đó mà hoạt động tuyên truyền cổ động
được phát huy cao trong những ngày lễ, Tết, những ngày kỷ niệm, các sự
kiện thời sự, chính trị trọng đại...
Cũng tại quận Ngô Quyền, việc thành lập các đội thông tin lưu động
đã đáp ứng được công tác tuyên truyền theo định hướng tuyên truyền của
Ban Tuyên giáo các cấp, dưới sự giám sát của các ngành chức năng như Sở
Thông tin Truyền thông, và trực tiếp là Sở Văn hóa và Thể thao. Qua đó,
kịp thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
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đối với sự nghiệp cách mạng, Hải Phòng - đổi mới xây dựng và phát triển;
tuyên truyền nội dung chủ yếu những chủ trương; Nghị quyết của Thành ủy
trong công cuộc đổi mới, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, thành phố và của quận, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp,
Nghị quyết Đại hội cấp quận - huyện, Nghị quyết Đại hội XV - Đảng bộ
thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời
tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các luận điệu tuyên
truyền phản động của các thế lực thù địch, lợi dụng những khó khắn nhất
thời về kinh tế - xã hội để chống phá cách mạng nước ta; tuyên truyền
phong trào quần chúng bảo vệ An ninh tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo,
giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tuyên truyền
những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải
Phòng, quận Ngô Quyền trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát
triển… Đội thông tin lưu động thực sự là nòng cốt trong công tác tuyên
truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào các phong
trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội ở địa phương. Xây dựng đội tuyên truyền cổ động từ quận
xuống cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng để
nâng cao mức hưởng thụ văn hóa thông tin, nâng cao đời sống văn hoá tinh
thần của quần chúng nhân dân.
Để phục vụ công tác TTCĐ đảm bảo hiệu quả, Trung tâm Văn hóa Thông tin quận Ngô Quyền cũng tổ chức các chương trình văn hóa văn
nghệ phong phú, thiết thực thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng
nhân dân với mục đích chủ yếu là chuyển tải thông tin tuyên truyền đến
được người dân một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất, đặc biệt trong các đợt kỷ
niệm, các ngày lễ lớn của thành phố và quận: Đêm Văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân, Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm Ngày Hải Phòng giải phóng,
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hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ; Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và
Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ; Ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam;…
Với ưu thế trong công tác tuyên truyền là kết hợp nhuần nhuyễn và
linh hoạt các phương thức hoạt động tuyên truyền cổ động, mà bản thân các
phương thức đó lại có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau đã tạo nên
sức mạnh tổng hợp nhằm mục tiêu chuyển tải nhiều thông tin của Đảng,
Nhà nước được quần chúng nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, hoạt động thông tin, cổ động các chương trình liên
quan đến các vấn đề đời sống dân sinh của nhân dân cũng đang từng ngày,
từng giờ phát triển mạnh mẽ trên địa bàn quận Ngô Quyền.
Tại quận Ngô Quyền: Dự án phối hợp giữa tổ chức Tầm nhìn thế
giới với Uỷ ban nhân dân thành phố và quận và trực tiếp đến với một số
phường khó khăn tại quận như Máy Chai, Vạn Mỹ… (những khu vực xuất
hiện nhiều gia đình sống ven sông, cuộc sống lênh đênh trên thuyền, ghe…
nên trình độ học vấn của những cư dân này là không cao, những kiến thức
cơ bản về các vấn đề xã hội là không có nhiều, những phường xuất hiện hệ
thống khu nhà xập xệ, nằm trong vùng ngập lụt…), tập trung chủ yếu vào
một số đề án: giáo dục giới tính, xóa đói giảm nghèo, phòng chống lụt bão,
cứu hộ cứu nạn, y tế, xóa nạn mù chữ, dân số - kế hoạch hóa gia đình …
những vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội, dịch bệnh… với mục đích tuyên
truyền, giáo dục, hỗ trợ kinh phí để khắc phục những vấn đề này.
Ngoài ra, tại một số đơn vị cơ sở, cũng tổ chức các buổi tuyên truyền
liên quan đến một số vấn đề về: cải cách hành chính; xây dựng nông thôn
mới; xây dựng làng văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang, vận động nhân dân không di cư tự do, không tin, không nghe lời
kẻ xấu, không có những biểu hiện chống phá Nhà nước,…
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2.2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu
Hàng năm, ngoài các cuộc thi tuyên truyền cổ động, các cuộc trang
trí tuyên truyền thực hiện theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao thành
phố, Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố, Ủy ban nhân dân quận
Ngô Quyền… vào các dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của Thành phố và
đất nước, Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận còn trực tiếp thực hiện các
hoạt động thông tin tuyên truyền khác khi có yêu cầu (công tác phối hợp và
nhiệm vụ phát sinh, đột xuất) để phục vụ kịp thời đem lại hiệu quả tuyên
truyền cao: Ví dụ: Trang trí cổ động trực quan Chào mừng Đại hội Đảng bộ
quận Ngô Quyền lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng
lần thứ XV (năm 2015); Chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu
cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (năm 2016); Tham gia
Đội Thông tin tuyên truyền lưu động của thành phố tham dự Liên hoan Đội
thông tin lưu động toàn quốc năm 2017; Trang trí, tuyên truyền cổ động trực
quan nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
ngày hội đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền trực quan treo pano, khẩu hiệu
chào mừng tại Thư viện quận chào mừng Ngày sách Việt Nam (21/4); Tuyên
truyền bằng khẩu hiệu tại sân trước tòa nhà Catbi Plaza hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới, Ngày đại dương thế giới, phát động Tuần lễ Quốc gia nước
sạch và vệ sinh môi trường; Phối kết hợp với Phòng Quản lý đô thị, Ban an
toàn giao thông quận tuyên truyền cổ động chào mừng Quốc khánh 2-9 và
Khai giảng năm học mới 2017 - 2018 trên địa bàn quận Ngô Quyền; Thực
hiện công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền Cổ động trực quan tại Lễ
khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ VIII và Hội khỏe Phù
Đổng, quận Ngô Quyền năm 2017; phối kết hợp với Ban chỉ huy quân sự
quận trang trí tuyên truyền bằng hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tại trụ
sở cơ quan, đơn vị và trên các tuyến đường trọng điểm của quận trong đợt
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khám tuyển nghĩa vụ quân sự, ra quân huấn luyện, Đại hội thi đua quyết
thắng lực lượng vũ trang của Quận…
2.2.5. Thanh tra, kiểm tra
Để quản lý tốt hoạt động thông tin, cổ động trên địa bàn quận, thanh
tra kiểm tra là một trong những công tác quan trọng, góp phần đắc lực giúp
các nhà quản lý tìm ra những mặt hạn chế của hoạt động này; trên cơ sở đó
đưa ra những giải pháp tuyên truyền ưu việt hơn, từ đó phát triển toàn diện,
bài bản và thống nhất các mặt trong hoạt động này.
Trên thực tế, tại quận Ngô Quyền, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng
Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa - Thông tin, UBND các
phường trực thuộc đã có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, nhuần nhuyễn
trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin, cổ động. Nội dung
các khẩu hiệu tuyên truyền đã được kiểm duyệt kỹ lưỡng, hạn chế mức thấp
nhất những sai sót gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyên truyền
những đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
đến với quảng đại quần chúng nhân dân. Kiểm soát chặt chẽ việc dàn dựng
hệ thống pano, dàn tranh cổ động, băng rôn, phướn… sao cho phù hợp với
điều kiện cơ sở hạ tầng đô thị tại quận, không gây cản trở giao thông, mất
mỹ quan và nguy hiểm cho nhân dân. Qua khảo sát ở một số địa bàn tại
quận Ngô Quyền cho thấy, công tác kiểm tra được thực hiện tương đối tốt,
tuy nhiên vào thời gian ngoài giờ hành chính, tối muộn… thì những hiện
trạng như: buộc cờ, quấn phướn… vẫn thường hay xảy ra.
Trong từng đợt diễn ra các cuộc thi cổ động trực quan, UBND quận
cũng ra văn bản thành lập các tổ công tác, đoàn kiểm tra giám sát, đôn đốc
thực hiện và chấm điểm trang trí, tuyên truyền tại một số tuyến đường
trọng điểm và địa bàn 13 phường trực thuộc. Khi có vướng mắc, khiếu nại
của bất kỳ cá nhân hay tập thể nào thì tổ kiểm tra sẽ nhanh chóng lập tờ
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trình trình UBND quận xem xét, phê duyệt và giải quyết thỏa đáng những
kiến nghị đó, tránh gây ra những hậu quả không đáng có.
Bên cạnh những công tác đã làm được, hoạt động thanh tra, kiểm tra
tại quận Ngô Quyền vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Công tác kiểm tra chưa
được đồng bộ và toàn diện, mới chủ yếu tập trung quan tâm và kiểm tra các
tuyến đường, khu vực trọng điểm, đông dân cư và những nơi mà đoàn kiểm
tra thành phố dễ dàng nhận thấy mà thiếu sự bao quát, sát sao trong từng
ngõ ngách, tổ dân phố nhỏ, hẹp. Chính vì điều này, đã dẫn đến những hệ
quả: tỉ lệ treo cờ của một số hộ dân, tổ dân phố trong ngõ ngách chưa cao,
việc trang trí tuyên truyền chỉ điểm xuyết hoặc không có vào các dịp kỷ
niệm lớn của quận và thành phố; chưa tuyên truyền sâu rộng đến quần
chúng nhân dân; cờ rách, cờ bạc màu, phướn, pano cũ, rách, hỏng… còn
xuất hiện nhiều mà chưa có kế hoạch thay mới; nội dung khẩu hiệu không
đúng với đợt tuyên truyền; các tấm pano khổ lớn bị tháo dỡ những lại
không được thay thế kịp thời, để trơ cọc, gây mất phản cảm… Nội dung
tuyên truyền đôi khi còn sai sót (sai về năm, chữ, dấu câu) trong quá trình
in bạt… mà tổ kiểm tra chưa kịp thời phát hiện và chỉnh sửa. Bên cạnh đó,
tại một số địa điểm, một số tuyến đường trọng điểm việc kiểm tra, giám sát
chưa thật sự toàn diện, chưa giải quyết thỏa đáng việc chồng chéo trong
công tác quản lý (chức năng quản lý), hệ thống pano, phướn tuyên truyền
của các phòng chức năng treo, dựng, tháo dỡ mà không có sự phối hợp với
các cơ quan, đơn vị khác, gây ra khiếu nại, có khi mất, hỏng các cơ sở vật
chất chuyên phục vụ công tác thông tin, cổ động. Có khi, đoàn kiểm tra
chưa đôn đốc kịp thời một số đơn vị tham gia công tác xã hội hóa báo cáo,
thông báo về hoạt động quảng cáo trên một số tuyến đường, điểm được xã
hội hóa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác này. Tại một số tổ dân phố,
đoàn kiểm tra cấp cơ sở chưa sát sao trong việc có ý kiến đề nghị với
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UBND các phường tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân ý thức tham gia bảo
vệ, chỉnh trang, tránh gây phản cảm mất thẩm mỹ trong quá trình tổ chức
hoạt động.
Đôi lúc, do điều kiện về thời tiết mà tổ công tác chưa thực sự quan
tâm và tỉ mỉ trong việc kiểm tra khắc phục hậu quả sau đó. Nhiều đơn vị, tổ
kiểm tra cấp phường, tổ dân phố chưa theo sát công tác tuyên truyền, để
các cơ quan quản lý cấp trên nhắc nhở nhiều lần mà chưa có sự can thiệp,
giải quyết kịp thời những khuyết điểm không đáng có…
2.3. Những vấn đề đặt ra đối với quản lý hoạt động thông tin, cổ động
tại quận Ngô Quyền
2.3.1. Những vấn đề liên quan đến nhận thức
TTCĐ có vai trò rất lớn trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong
tiến trình phát triển của xã hội loài người. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ đất nước nhất là trong sự nghiệp đổi mới thì công tác tuyên truyền, cổ
động lại càng không thể thiếu, nó luôn luôn giữ vai trò đi đầu, đi cùng với
mọi cuộc cách mạng của nhân dân, là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà
nước ta nhằm đưa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đến với mọi người dân và toàn xã hội để thực hiện thắng lợi
đường lối đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người mới, nếp
sống mới, bồi dưỡng đạo đức, hình thành nhân cách sống mới, xây dựng
các mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng và gìn giữ những truyền thống tốt
đẹp của dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”. Công tác tuyên truyền, cổ động là nhiệm vụ và trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành chứ không riêng của ngành
Văn hóa và Thông tin. Vì vậy, việc nhận thức của toàn thể nhân dân với
công tác thông tin cổ động là rất cần thiết. Theo ý kiến của ông Nguyễn
Hữu Dầm - cán bộ hưu trí, trú tại: số 11/33 phường Lương Khánh Thiện,
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quận Ngô Quyền thì: “Nên tăng cường tuyên truyền đến đông đảo người
dân về ý thức giữ gìn, bảo quản các cơ sở vật chất liên quan đến công tác
TTCĐ. Đặc biệt, cần phối hợp với Công an trong công tác kiểm tra để tránh
trường hợp mất trộm cọc phướn, giá treo cờ…” [PL 2.2, tr.125].
Đối với việc nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác
TTCĐ, nếu chỉ có các cấp, các ngành, các đơn vị chịu trách nhiệm về công
tác này nắm rõ thôi là chưa đủ! Cần phải tuyên truyền sâu rộng đến quảng
đại quần chúng nhân dân.
Trên thực tế, ở nhiều nơi nói chung và quận Ngô Quyền nói riêng,
toàn thể xã hội chưa có cách hiểu đồng bộ, nhất quán về hoạt động này.
Nhiều người cho rằng, công tác này chỉ các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đơn
vị, chịu trách nhiệm thực hiện hiểu và nắm rõ là đủ, nhiệm vụ của bản thân
chỉ là nắm bắt, “đọc sao cho đúng, cho trúng” những thông tin trên mấy
tấm panô, khẩu hiệu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, khi nào có sự chỉ đạo sẽ làm theo; nhiều người lại cho rằng việc
trang trí cổ động là rườm rà, cầu kỳ, mất thời gian; nhiều người coi những
tấm panô, những dây cờ màu, những tấm apphich… là những “vật dụng”
có thể “biến” chúng thành thế nào cũng được mặc cho nội dung tuyên
truyền nó thể hiện là gì đi chăng nữa! Vì thế, qua công tác khảo sát, kiểm
tra, nhiều nơi chúng ta thấy có hiện tượng: Panô bị “xê dịch” khỏi vị trí lắp
đặt; phướn treo hai bên đường bị cuốn lên; cờ đuôi cá, dây cờ màu lại được
buộc vào gốc cây,… là điều rất dễ hiểu.
Nhiều nơi, có thể do thiếu sự quan tâm hoặc do chưa nhận được sự
chỉ đạo sát sao tại các thời điểm quận yêu cầu tuyên truyền cổ động, cộng
với việc tiết kiệm “thấy mới vẫn dùng” mà nhiều khu dân cư, tổ dân phố
chúng ta vẫn thấy xuất hiện dòng chữ “Chúc mừng năm mới” nằm “ngay
ngắn” tại khu vực cổng chào ngày này qua tháng khác mặc dù đã qua rất
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nhiều đợt kỷ niệm, tuyên truyền trọng đại của quận và thành phố. Có nhiều
nơi, do lãnh đạo cấp trên “hối quá”, dẫn đến việc đơn vị tự dùng phương án
lấy bạt trắng căng đè lên, cốt sao cho mất dòng chữ ấy đi là được; nhiều
đơn vị “cẩn thận” hơn thì tháo được panô nhưng lại để trơ khung sắt gây
mất mỹ quan mà không bổ sung nội dung theo đúng đợt tuyên truyền.
Một hiện tượng nữa, rất dễ thấy đó là, một số đơn vị, do không nhận
thức hết tầm quan trọng, vị trí của hoạt động TTCĐ nên vào dịp cần tổ
chức tuyên truyền, sẽ lựa chọn khẩu hiệu có nội dung chung nhất, bao quát
nhất sao cho dùng được qua nhiều đợt: Ví dụ “Đảng Cộng sản Việt Nam
quang vinh muôn năm”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh
vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, “Tất cả vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh”… Vì thế, nội dung tuyên
truyền tại nhiều khu vực trên toàn quận chưa thực sự phong phú và màu sắc
các tấm panô, khẩu hiệu… bị bạc màu rất nhiều do sử dụng trong thời gian
khá dài. Tại một số đơn vị, cơ quan, một số cửa hàng lạm dụng phần lớn
khu vực trống vỉa hè, khu vực các hàng cây hai bên đường để treo phướn,
treo biển quảng cáo, phục vụ cho lợi ích kinh doanh mà không biết điều đó
gây nhiều phản cảm, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và “đi lệch” với sự
chỉ đạo của quận và thành phố.
Thêm vào đó, hiện trạng chung chúng ta thấy rõ là: Vào các đợt
tuyên truyền, những khu vực rực rỡ cờ hoa chỉ là những tuyến đường gần
trung tâm, khu vực Ủy ban nhân dân quận, bùng binh, vòng xuyến, cổng
các cơ quan, đoàn thể, những nơi tập trung dân cư đông đúc, nhiều người
qua lại; trong khi đó, những khu vực xa trung tâm thì việc tổ chức tuyên
truyền lại chưa thực sự tốt, cờ hoa chỉ lác đác, thưa thớt…
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Mới chỉ đưa ra một vài minh chứng cụ thể, cũng đủ cho chúng ta
thấy rằng hoạt động TTCĐ đang gặp rất nhiều bất cập. Tất cả xuất phát từ
vấn đề nhận thức của các cấp, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan xí
nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc phối hợp, bắt tay vào thực hiện
công tác này. Chúng ta phải làm sao để toàn thể xã hội phải nhận thức đúng
đắn, sâu rộng về TTCĐ, để dần dần những tồn tại nêu trên sẽ được khắc
phục và cải thiện, nhất là việc nâng cao trình độ dân trí trên địa bàn quận.
2.3.2. Những vấn đề liên quan đến sự phát triển của các hình thức thông
tin, cổ động
Thời đại ngày nay là thời đại bùng nổ thông tin, quyền truy cập
thông tin là một trong những nhu cầu cần thiết của con người. Để đáp ứng
và thỏa mãn nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân và nhận thức
sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của thông tin trong việc nâng cao trình
độ dân trí và phát triển kinh tế, xã hội… Đảng và Nhà nước ta coi nhiệm vụ
này là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác thông tin cổ
động ở cơ sở.
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thông tin của con người ngày
càng cao. Để thỏa mãn nhu cầu thông tin đó, người ta kịp thời đón đầu
những tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại áp dụng có chọn lọc vào
thực tiễn phát triển của đất nước và đã phát minh, sáng chế ra càng nhiều
những phương tiện thông tin hiện đại như: mạng internet, máy ghi âm máy
thu thanh, máy thu hình,… Bởi vậy, công tác thông tin cổ động ở nước ta
hiện nay không chỉ nhanh chóng nắm bắt, làm chủ các phương tiện thông
tin hiện đại mà còn triệt để khai thác, sử dụng linh hoạt và phát huy những
ưu việt của các phương tiện truyền thông, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của
nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
Để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vĩ đại này, các
nhà quản lý công tác thông tin cổ động vẫn tiếp tục phát huy sức mạnh và
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ưu thế của hoạt động này, tự đổi mới, sáng tạo và tìm ra nhiều phương
pháp, hình thức cổ động mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn, phục
vụ thiết thực hơn cho công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
Tuy nhiên, qua khảo sát, chúng tôi thấy được, trên địa bàn quận Ngô
Quyền các nội dung thông tin cổ động còn nghèo nàn, thiếu tính hấp dẫn,
việc áp dụng chưa thật sự đa dạng. Nhiều nơi chỉ chú trọng hoạt động ở
những thời điểm nhất định mà chưa thường xuyên, đều đặn, chưa thể hiện
vai trò chủ động thông tin trên mặt trận thông tin cổ động. Phương thức,
hình thức thông tin, tuyên truyền không được đổi mới, chủ yếu vẫn làm
theo cách truyền thống, thông tin một chiều từ trên xuống: hệ thống panô,
khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, cờ đuôi cá, băng rôn… mà
thiếu đi sự kết hợp, lồng ghép các hình thức thông tin cổ động với những
yếu tố dân gian (tác phẩm văn hóa, kịch nói,…), và nội dung tuyên truyền,
tuyên truyền qua các bảng điện tử, màu sắc pano, khẩu hiệu, băngrôn chưa
phong phú và đa dạng, còn rập khuôn theo lối mòn cũ. “Người dân tại quận
Ngô Quyền nói riêng và người dân cả nước nói chung đã quen với hình ảnh
nền đỏ, chữ vàng, đặc biệt trong các dịp liên quan đến cổ động chính trị.
Tuy nhiên, với xu thế phát triển của đất nước ngày nay cùng với sự xuất
hiện ngày càng nhiều sự kiện khác nhau trên địa bàn, có thể sử dụng màu
sắc pano, phướn… hay mọi phương tiện tuyên truyền khác sao cho phù hợp
với những nội dung của đợt kỷ niệm đó” - Ông Đào Hồng Tuyến, địa chỉ:
409 phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền chia sẻ [PL 2.3, tr.125].
Hơn thế nữa, việc quản lý công tác thông tin cổ động trên toàn quận
vẫn thực sự sát sao, chưa đánh giá hết được tiềm năng tuyên truyền của nó,
còn cào bằng trong công tác này, chưa phát huy hết các loại hình tuyên
truyền, không gian tuyên truyền còn bó hẹp, đối tượng tuyên truyền chưa
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nhiều nhất là những khu vực xa trung tâm và chưa khai thác tối đa vai trò
của những người đứng đầu tổ dân phố, các phường trực thuộc quận.
2.3.3. Vấn đề đổi mới phương thức quản lý thiết chế văn hóa
Thiết chế văn hóa bao gồm các cơ sở vật chất dành cho hoạt động
văn hóa. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bước đầu tại quận Ngô
Quyền đã có các thiết chế văn hóa. Tuy nhiên, việc bảo đảm các điều
kiện vật chất, trang thiết bị, nội quy và các quy chế hoạt động còn gặp
khó khăn.
* Cơ sở vật chất
Xét trong công tác TTCĐ, hệ thống cơ sở vật chất chưa được đồng
bộ hóa, các dụng cụ, phương tiện kỹ thuật chuyên biệt cho ngành chưa
được đáp ứng đầy đủ: giá treo phướn, mã treo cờ,…; nhiều thiết bị cũ,
hỏng, lạc hậu; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghệ tin học
vào công tác thông tin, cổ động chưa thực sự đồng đều tại các phường trên
toàn quận; hệ thống xe lưu động của đội thông tin lưu động tại các đơn vị
hầu như chưa có; hệ thống đèn chiếu sáng, loa đài, máy chụp ảnh, máy
quay, máy vi tính chưa được đầu tư đồng bộ.
Nhiều đơn vị thiếu hệ thống loa truyền thanh nên việc tuyên truyền
sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến quảng đại
quần chúng nhân dân là chưa cao.
* Nguồn kinh phí
Xét ở tầm vĩ mô, hàng năm, quận Ngô Quyền đều huy động được
một nguồn lực xã hội hóa tương đối và cao hơn so với các quận huyện
khác. Nguồn kinh phí này đã tạo đà cho những nhà quản lý hoạt động
TTCĐ, những cán bộ chuyên trách “mạnh dạn” triển khai, tạo ra những
điểm mới và khác biệt trong hình thức tuyên truyền trên địa bàn quận Ngô
Quyền. Một minh chứng chúng ta có thể thấy rõ đó là: tại một số tuyến
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đường trọng điểm, trung tâm của quận (đường Đà Nẵng, Điện Biên Phủ,
Trần Phú, Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi…) các cọc phướn có nội dung tuyên
truyền phù hợp với nội dung chính trị xuất hiện với tần số tương đối nhiều.
Qua khảo sát, tôi có thể khẳng định rằng số lượng cọc phướn được sử dụng
tại quận Ngô Quyền tính đến thời điểm này là nhiều hơn so với các quận
huyện khác. Trong cuộc phỏng vấn nhanh, ông Hoàng Văn Nghĩa - cán bộ
văn hóa phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng đã đưa ra những
nhận xét khách quan về việc xã hội hóa các cọc treo phướn ở quận Ngô
Quyền so với quận Lê Chân và quận Hồng Bàng: “Việc xã hội hóa hay đầu
tư các cọc treo phướn đã có từ lâu trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, ở các
quận Lê Chân và Hồng Bàng số lượng cọc treo phướn chưa nhiều và chưa
đều, kích thước to; việc hàn và chôn cọc chưa chắc chắn. Riêng ở quận
Ngô Quyền, tôi thấy số cọc nhiều, đều, kích thước hợp lý va đồng bộ. Tôi
thấy làm được nhưa vậy là rất tốt và có hiệu quả. Đặc biệt là việc thay nội
dung tuyên truyền phù hợp với thời sự làm cho nội dung thông tin cổ động
đa dạng và phong phú hơn, góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả hoạt
động này” [PL 2.5, tr.127].
Tuy nhiên, xét ở tầm vi mô (tại một số phường, các tổ dân phố, khu
dân cư) những đơn vị do không có nhiều nguồn kinh phí, nên việc trang trí
tuyên truyền bằng các panô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ… còn mang tính chất
“tạm bợ”, qua quýt, thiếu sự đa dạng. Nhiều nơi, các mặt bạt trang trí bị
rách (do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan) nhưng đơn vị lại thiếu linh
hoạt trong việc thay các mặt bạt mới và có những biện pháp xử lý phù hợp
trong mỗi đợt tuyên truyền cổ động.
Cũng do vấn đề về nguồn kinh phí được cấp dành cho hoạt động ở
mỗi đơn vị khác nhau nên rất dễ xảy ra hiện tượng “đối nghịch” giữa một
nơi - nhiều dàn tranh cổ động, panô dạng lớn, panô hộp kích cỡ đủ loại, cờ
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hồng kỳ, cờ tổ quốc, đèn chiếu sáng, phướn, dây cờ màu, cờ đuôi cá, băng
rôn qua đường… với một bên chỉ có những panô kích cỡ vừa và nhỏ,
những tấm bạt in nội dung tuyên truyền căng tạm mà thiếu khung sắt, cọc
treo… Những khu vực ở mặt đường lớn, trục đường chính được quan tâm
sâu sát hơn so với những khu vực trong các ngõ, ngách chật hẹp… Thực
chất, có hiện tượng này một phần là do nguồn kinh phí “rót” cho các đơn vị
chưa thật đồng đều, thêm vào đó vị trí địa lý của mỗi đơn vị lại có nét đặc
thù riêng, có đơn vị địa bàn bị phân khúc nhỏ lẻ ở nhiều nơi nên việc tổ
chức trang trí tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn. Đây thực sự là vấn đề
nhức nhối đối với các cán bộ quản lý văn hóa và bộ phận chuyên môn phụ
trách hoạt động này.
* Tổ chức bộ máy cán bộ quản lý và công tác phối hợp giữa các cơ
quan, đơn vị
Hiện nay, một thực trạng đáng kể đến trong việc tổ chức cán bộ của
ngành Văn hóa - Thông tin tại quận đó là đội ngũ cán bộ (cán bộ quản lý,
cán bộ chuyên môn) “đầu vào” được bổ sung từ nhiều nguồn.
Bên cạnh đó, trình độ của các cán bộ là không đồng đều, một số hoạt
động lâu năm, có kinh nghiệm thì tuổi đã cao. Lớp cán bộ trẻ có nhiệt tình,
trách nhiệm, có trí thức chuyên môn nghiệp vụ, nhưng kỹ năng và kinh
nghiệm làm việc chưa có nhiều.
Có thể thấy, công tác quy hoạch, phân loại cán bộ những năm qua tại
quận chưa đạt hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ quản lý phần lớn là những trí
thức, văn nghệ sĩ, điều kiện nghiên cứu lý luận chính trị chưa thật sự thuận
lợi. Việc điều hành còn đơn giản, nặng về kinh nghiệm.
Ở một số đơn vị, tình trạng cán bộ vừa thừa, vừa thiếu vẫn tồn tại.
Kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản lý còn bất cập, lại ít được đào tạo, bồi
dưỡng, chưa đáp ứng được nhu cầu; hoặc có đào tạo nhưng từ nội dung,
giáo trình và phương thức còn ở tình trạng sơ lược.
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Việc phối hợp giữa các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn quận cần chặt chẽ và chú trọng hơn nữa, nắm bắt kịp thời mọi
vấn đề còn tồn đọng để có những biện pháp giải quyết và tuyên truyền phù
hợp với từng thời điểm cụ thể.
* Công tác thi đua khen thưởng
Các cấp, các ngành quản lý cần có những hình thức khen thưởng
nhanh chóng, chính xác trong các đợt tổng kết năm, hội nghị cán bộ công
chức, viên chức, người lao động quận Ngô Quyền… để động viên kịp thời
đối với những cá nhân, tổ chức có đóng góp và những thành tích xuất sắc
qua các cuộc thi tuyên truyền cổ động trực quan.
Vì vậy, việc củng cố, nâng cấp các thiết chế đã có, việc xây dựng các
thiết chế mới đi đôi với hoàn thiện phương thức hoạt động để phát huy hiệu
quả các thiết chế văn hóa là những công việc cần thiết mà các nhà quản lý
phải thực hiện tại quận ngay lúc này.
Điều cần chú ý là vừa phát triển, vừa nâng cao chất lượng các thiết
chế văn hóa để sử dụng có hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức.
Thiết chế văn hóa ở cơ sở phải có nội dung và phương thức hoạt động thích
hợp, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.
Tiểu kết
Trong chương 2 của Luận văn, người viết tập trung làm rõ về hệ
thống tổ chức quản lý nhà nước trong hoạt động TTCĐ để người đọc có
cái nhìn tổng thể và sơ lược về nhiệm vụ, chức năng của bộ máy quản
lý, phụ trách và thực hiện công tác TTCĐ tại thành phố Hải Phòng và
tại quận Ngô Quyền.
Bên cạnh đó, tác giả luận văn cũng mạnh dạn đưa ra một loạt các
thực trạng của hoạt động TTCĐ tại hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn
quận Ngô Quyền từ việc triển khai các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch
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thường niên, định kỳ của Nhà nước, thành phố và quận Ngô Quyền; việc
thực hiện các kế hoạch TTCĐ vào các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại
đến việc TTCĐ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; các chương trình liên quan đến dân sinh, y tế, giáo dục và một số
hoạt động tuyên truyền khác lồng ghép với những vấn đề tồn tại trong thực
tiễn ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động TTCĐ (vấn đề nhận
thức, vấn đề liên quan đến sự phát triển các hình thức TTCĐ và vấn đề đổi
mới phương thức quản lý thiết chế văn hóa). Qua đó, giúp độc giả nắm bắt
được thực trạng chính đang diễn ra của hoạt động TTCĐ, và điều này cũng
chính là tiền đề, là “bản lề” để tôi đưa ra những định hướng và giải pháp
quản lý có hiệu quả hoạt động TTCĐ tại quận Ngô Quyền trong chương
tiếp theo của Luận văn.
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Chương 3
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN, CỔ ĐỘNG TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN
3.1. Định hướng về hoạt động thông tin, cổ động trong thời gian tới
3.1.1. Đổi mới nội dung thông tin, cổ động
Về nội dung TTCĐ: Cần đổi mới và có sự gắn kết chặt chẽ giữa
tuyên truyền và cổ động, vì tuyên truyền mới chỉ tác động về tư tưởng tình
cảm, còn cổ động là thúc giục họ hành động, làm theo. Để công tác thông
tin cổ động đạt hiệu quả cao thì nội dung tuyên truyền, nội dung thông tin,
cổ dộng cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:
Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin theo hướng đa
dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu thông tin
của người dân; đồng thời, khích lệ sự nhạy bén, sáng tạo của đội ngũ cán
bộ nói chung và đội ngũ cán bộ quản lý nói riêng trong quá trình hoạt động
phù hợp với phong tục tập quán, những nét truyền thống đặc thù của địa
phương, phù hợp với trình độ dân trí, với mục đích tuyên truyền. Nội dung
tuyên truyền phải có tính Đảng, tính tư tưởng, tính giai cấp rõ ràng, tính
chân thật chính xác để nhân dân hiểu, có niềm tin, từ đó ra sức ủng hộ,
hành động tích cực.
TTCĐ cần ngắn gọn, có tính thời sự, nhấn mạnh tính thiết thực cụ
thể, không chung chung, phải đề cập đến những điều kiện, thời gian, địa
điểm, con người cụ thể, những điển hình gần gũi… để có sức thuyết phục
với đối tượng tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền cần rõ ràng, giản dị, dễ
hiểu, phù hợp với tiếng nói, ngôn ngữ, truyền thống, tập quán, thích hợp
với đông đảo nhân dân.
Thông tin cần có sự chọn lọc, tích cực, đảm bảo tính kịp thời, nhanh
chóng, thường xuyên, liên tục và bám sát cuộc sống để tăng thêm tính hấp
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dẫn, kích thích sự suy nghĩ, có ảnh hưởng trực tiếp trong quần chúng nhân
dân. Cần có biện pháp cụ thể để khắc phục tình trạng thông tin “thiu”, thiếu
toàn diện và đảm bảo tốt hơn nữa quyền và nhu cầu được thông tin của
nhân dân, đặc biệt là những cơ sở ở xa trung tâm quận và thành phố.
Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và vận dụng
sáng tạo, linh hoạt, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như cổ động trực
quan, văn hóa văn nghệ, câu chuyện thông tin... thành chương trình tổng
hợp và rõ nét về chủ đề, sát với thực tiễn cuộc sống, tránh gây nhàm chán
cho công chúng, đem lại cho người nghe thông tin mới, có giá trị, gây hứng
thú, lôi cuốn họ và việc tìm hiểu, nghiên cứu, suy nghĩ, phân tích, học tập,
làm theo… Các hoạt động tuyên truyền phải bám sát định hướng, chủ
trương đường lối chính sách, phải có chương trình, kế hoạch cụ thể trước
mắt, lâu dài, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, linh hoạt trong
phương pháp thực hiện, dần hình thành và xây dựng các luồng dư luận xã
hội lành mạnh, góp phần điều chỉnh hành vi mỗi cá nhân trong cộng đồng
xã hội, đó mới là hiệu quả thiết thực của việc tuyên truyền.
Cần đón đầu những tiến bộ về khoa học kĩ thuật, vận dụng sáng tạo
những ưu thế về công nghệ thông tin trong việc thông tin cổ động để kịp
thời đưa nội dung tuyên truyền cổ động đến với mọi người dân nhanh
chóng, kịp thời.
3.1.2. Đa dạng hóa hoạt động thông tin, cổ động
Trong những năm qua công tác tuyền truyền cổ động trực quan trên
địa bàn quận Ngô Quyền luôn được quan tâm và là mũi nhọn tạo hiệu quả
nhanh phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của thành phố và của
quận. Công tác này đã thực sự đi vào đời sống xã hội. Quận Ngô Quyền
đã xác định công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của chiến lược
phát triển trên mọi lĩnh vực, là thế mạnh của ngành Văn hóa, Thể thao và
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Du lịch, góp phần vào sự thành công; thông qua công tác tuyên truyền, giúp
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý
nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước; thấy rõ được vị trí, vai trò; làm cho mọi người dân nắm
vững quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thực hiện...
Từ việc nhận thức được công tác TTCĐ có ý nghĩa quan trọng trong
đời sống xã hội, đòi hỏi phải có cách làm mới kể cả về quy mô và nghệ
thuật tuyên truyền. Những nhà quản lý phải có những tư duy sáng tạo và
mới mẻ về tổ chức hoạt động này, phải phối hợp chặt chẽ với các ban,
ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở trên địa bàn để
đưa ra những dự báo cần thiết, lường trước những tình huống có thể xảy ra
trong công tác thông tin, cổ động trực quan, nếu không thì sẽ có kết cục
ngược lại.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, các
phương thức hoạt động chủ yếu của các đội TTCĐ cấp xã, phường, thị trấn,
tỉnh huyện là: tuyên truyền miệng, truyên truyền qua các buổi liên hoan văn
nghệ, tuyên truyền qua dàn tranh cổ động... Bên cạnh đó, những hoạt động
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các cuộc họp tập huấn diễn ra trên các địa
bàn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các phương thức TTCĐ đa dạng,
hiệu quả. Một số đội TTCĐ cấp xã, phường, tuy số lượng không nhiều, quy
mô nhỏ, lẻ nhưng cùng một người họ có thể làm được rất nhiều việc như:
đàn, hát, diễn kịch, vẽ tranh, sử dụng âm thanh loa đài…Thời kỳ này,
phương tiện di chuyển chủ yếu của các đội TTCĐ là xe đạp, mặc cho mưa
bom bão đạn, các thành viên trong đội vẫn son sắt một ý chí, hoạt động
không ngừng nghỉ, hoàn thành tốt công việc của mình, góp phần quan trọng
tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trong thời chiến, vừa chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã
hội của miền Bắc, thống nhất non sông liền một dải.
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Trong thời đại hiện nay - thời đại công nghệ thông tin, sự phát triển
mạnh của các loại hình báo chí, nhất là báo mạng và truyền hình, công tác
TTCĐ cũng phải “đón đầu”, thích ứng, sáng tạo mới có thể đáp ứng yêu
cầu của công tác tuyên truyền trong tình hình hiện nay. Có thể nêu một số
vấn đề sau:
Một là: Công tác TTCĐ phải đổi mới để đáp ứng với xu thế phát triển
kinh tế, xã hội của đất nước.
Như trên đã trình bày, nếu cách thức hoạt động TTCĐ như theo kiểu
thời chiến thì lâu dần sẽ không còn hiệu quả bởi đứng trên góc độ khách
quan nhìn nhận: bước sang giai đoạn phát triển hội nhập kinh tế quốc tế;
chính trị - xã hội theo đó cũng thay đổi. Đất nước đã bước sang một giai
đoạn mới, bởi vậy công tác TTCĐ cũng phải có những đổi mới phù hợp
với xu thế phát triển kinh tế - xã hội.
Nước ta nói chung và quận Ngô Quyền nói riêng có sự đổi mới khá
nhanh. Vì vậy, đời sống của con người cũng không ngừng được nâng lên
do chúng ta nhanh chóng đổi mới tư duy kinh tế một cách hợp lý, vĩ mô
trong khuôn khổ quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, công tác TTCĐ đòi hỏi phải có cách làm mới kể cả về quy mô và
nghệ thuật tuyên truyền. Các công trình kinh tế công nghiệp, các hệ thống
cầu đường, nhà cao tầng, dự án quy hoạch các cụm dân cư… khác trước rất
nhiều thì cổ động trực quan cũng phải có cách làm mới có sức hấp dẫn,
truyền cảm, nhanh nhạy và có những bố trí hợp lý, phù hợp với kết cấu cơ
sở hạ tầng. Một ví dụ điển hình tác giả luận văn có thể đưa ra đó là: công
tác tuyên truyền cho một sự kiện chính trị, kinh tế nào đó trong năm thì cổ
động trực quan trước hết là phải có khẩu hiệu, panô, apphich, tranh cổ
động, cờ Tổ quốc, cờ đuôi cá, cờ hồng kỳ… nhưng do tốc độ làm việc công
nghiệp có tiết tấu, nhịp độ cuộc sống nhanh, mạnh, khẩn trương, các
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phương tiện xe ô tô, xe máy không những nhiều mà còn nhanh thì tranh cổ
động phải lớn, khẩu hiệu phải rõ ràng súc tích, cô đọng; tính cổ động phải
cao, màu sắc phải mạnh để người tham gia giao thông nhận biết rõ nội
dung xã hội đang được tuyên truyền và người xem là khách thể phải có thái
độ như thế nào để trở thành chủ thể mà công tác cổ động đưa lại mà họ cảm
thụ được để hành động đúng. Điều quan trọng trong việc trang trí tư liệu
trực quan như tranh cổ động, khẩu hiệu, ảnh, panô, apphich cần lưu ý đến
nội dung chủ đạo của mục đích tuyên truyền nói về vấn đề gì là chính, qua
đó đưa ra những phương án hợp lý để trình bày ăn khớp với ý tưởng ban
đầu của người quản lý và chỉ đạo về nội dung. Nếu tuyên truyền cho ngày
Quốc khánh 2/9 thì cụm cổ động sẽ có nhiều hình ảnh tổng hợp có Đảng, có
Bác Hồ, có tầng lớp nhân dân cũng như tuyên truyền cho ngày kỷ niệm sinh
nhật Bác thì hình ảnh Bác Hồ là chủ đạo trong cụm cổ động tuyên truyền.
Hai là: Quy hoạch tổng thể và chi tiết để xây dựng thí điểm một số
cụm cổ động tiêu biểu áp dụng công nghệ thông tin và những công nghệ
mới phù hợp.
Có thể nói, người làm công tác TTCĐ, khó tính toán một cách bền
vững cho việc xây dựng quy hoạch cổ động trực quan khi mà các dự án xây
dựng khu công nghiệp, đường giao thông, khách sạn, nhà cao tầng trên địa
bàn quận… liên tục được thực hiện đã phá vỡ cảnh quan đô thị hiện có, vì
vậy đòi hỏi người làm công tác quản lý phải có những quy hoạch cụ thể
trong công tác TTCĐ như: Hệ thống pano, cụm cổ động, dàn tranh hoành
tráng bền vững lâu dài,… phải hết sức sáng tạo trên một tư duy mới, phải
phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, linh hoạt với các ban, ngành, đoàn thể, các
tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương để đưa ra những dự báo cho công
tác tuyên truyền đặc biệt là cổ động trực quan, nếu không sẽ có kết cục
ngược lại.
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Sự thật đã chứng minh, ở nhiều nơi trên cả nước, do không có quy
hoạch mà các cụm tranh cổ động chính trị đặt bên cạnh những quảng cáo
hàng hóa cỡ lớn như mỹ phẩm, thời trang gây nhiều phản cảm. Nhiều cụm
cổ động mới xây dựng tốn kém hàng trăm triệu đồng với những bức tranh
có chất liệu quý như sơn dầu, gốm sứ phải đập phá đi để xây dựng công
trình hạ tầng, đường giao thông thì quả thật đáng buồn. Nhiều pho tượng
xây dựng tốn kém hàng tỷ đồng cũng rơi vào tình trạng bất hợp lý khi xây
dựng cầu vượt, nhà cao tầng khu công nghiệp, nếu tháo dỡ sẽ tốn kém mà
để lại thì quá bất hợp lý, phản tác dụng.
Tại quận Ngô Quyền, những hiện tượng như vậy chưa từng xảy ra,
nhưng nếu không có quy hoạch cụ thể thì rất dễ đi vào vết “xe đổ” đó.
Vì vậy, cần phải có những quy hoạch tổng thể và chi tiết về việc xây
dựng thí điểm một số cụm cổ động thực quan áp dụng linh hoạt công nghệ
thông tin và những công nghệ mới phù hợp. Tránh xây dựng một cách ồ ạt
các cụm cổ động khi chưa có kế hoạch rõ ràng, điều này sẽ gây tốn kém, có
khi hiệu quả tuyên truyền lại không cao. Bên cạnh đó, cùng với sự phát
triển của đất nước và thành phố, với xu thế ứng dụng các công nghệ mới
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thì việc áp dụng (mang tính thí điểm)
công nghệ mới trong hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan là
cần thiết. Những ứng dụng đó chắc chắn nâng cao khả năng, hiệu quả việc
thông tin tuyên truyền. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng những công trình
này đòi hỏi kinh phí lớn, đòi hỏi sự tạo điều kiện không chỉ của lãnh đạo
Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền mà còn là sự quan tâm chỉ đạo
của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các Sở, ban, ngành liên quan như: Sở
Văn hóa và Thể Thao, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính, Sở Thông tin
Truyền thông, Sở Điện lực, Tập đoàn Viễn thông, Công ty Công viên, Công
ty Điện chiếu sáng... Trong quy mô luận văn, tôi xin được mạnh dạn đề xuất
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về địa điểm xây dựng thí điểm mô hình cụm cổ động trực quan: Vòng xuyến
giao thông Máy Tơ (Ngã 6 Máy Tơ), Đường Lê Hồng Phong...
Không chỉ có vậy, bên cạnh những quy hoạch cụm cổ động trực quan
cố định cần có những quy hoạch chi tiết và kế hoạch cụ thể cho công tác
thông tin tuyên truyền khác như kết hợp cổ động trực quan với tuyên truyền
miệng, âm nhạc v.v… Trong thực tế ngày nay, hạ tầng giao thông ở các
đường chính quốc lộ, liên tỉnh, liên huyện, đường phố đô thành còn có
nhiều đường mới ở nông thôn được xây dựng, ấy là chưa kể những kênh
rạch sông ngòi rất thuận tiện cho công tác tuyên truyền trực quan di động.
Những phương thức truyền thông, quy mô nhỏ và đơn sơ ở những năm thập
kỷ 60, 70 thế kỷ trước không còn thích hợp, cần phải thay đổi nhường lại
cho các phương tiện hiện đại, bề thế, hoành tráng với những thiết bị nghe
nhìn tiên tiến hơn đang hoạt động. Với cách làm mới sẽ mang lại một vị thế
mới có sức truyền cảm cao để đáp ứng trình độ dân trí ngày nay và xét cho
cùng chính nó đã tác dụng trở lại, tham gia vào công cuộc đổi mới nhằm
cải biến xã hội ngày một tiến bộ hơn.
Ba là: Linh hoạt mềm dẻo về cách thức tuyên truyền.
Những phương thức hoạt động tuyên truyền như văn nghệ cổ động,
tuyên truyền qua loa phát thanh, tuyên truyền miệng, tờ rơi, sân khấu hóa…
đã áp dụng cách đây hàng nửa thế kỷ đến nay dần thu hẹp về quy mô và địa
bàn hoạt động theo đặc thù của từng vùng miền.
Với những thuận lợi về vị trí địa lý và những vấn đề khác về kinh tế xã hội, quận Ngô Quyền có những cơ hội thuận lợi trong công tác TTCĐ,
nhất là trong công tác truyên truyền những chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước rộng khắp tới các phường, các đơn vị cơ sở; hơn hẳn với
nhiều tỉnh thành có nhiều vùng sâu, vùng xa, nhiều vùng dân trí còn thấp,
đời sống còn nghèo, nhất là miền núi, dân tộc ít người, đường sá đi lại khó
khăn, điện lưới không có, thiếu phương tiện nghe nhìn, phong tục tập quán
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nhiều nơi còn lạc hậu, tất yếu phải sử dụng đến các phương thức như
truyền miệng, văn nghệ cổ động, cổ động trực quan nhỏ lẻ… mới có thể
chuyển tải thông tin về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến bản
làng một cách có bài bản và hiệu quả cao.
Muốn nâng cao chất lượng công tác TTCĐ tại quận Ngô Quyền, cần
phải đa dạng, linh hoạt, mềm dẻo các cách thức tuyên truyền: Vào những
ngày lễ lớn, cần phải có kế hoạch xây dựng hệ thống tranh cổ động in bạt
làm chủ đạo gắn vào đó là những hình ảnh cô đọng về các sự kiện lịch sử,
hoặc phong trào sản xuất xã hội thật súc tích ngắn gọn để nhân dân dễ nhớ
và làm theo.
Bốn là: Chú ý bố cục một cách khoa học, hợp lý về khánh tiết theo
hướng dẫn trong các văn bản chỉ đạo cụ thể của Nhà nước
Trong thực tế hiện nay, nhiều địa phương, đơn vị, cơ quan kể cả ở
Trung ương, nhiều nơi còn quá đơn giản trong việc trang trí khánh tiết
trong các ngày lễ, ngày hội mang tầm quốc gia cũng như ở địa phương tỉnh
thành. Tác giả luận văn có thể đưa ra một vài ví dụ sau đây: Một số cơ sở
đặt in thiếp Chúc mừng năm mới mà thiếu sự kiểm soát dẫn đến hậu quả là
cờ Đảng, cờ Tổ quốc bố trí sai quy định của Nhà nước. Về nguyên lý, cờ
Tổ quốc đặt phía tay phải, cờ Đảng phía trái đối diện với mắt nhìn thẳng,
và cờ Đảng không được chặn lên cờ Tổ quốc là biểu hiện Tổ quốc, dân tộc
có trước, Đảng mới xuất hiện sau này. Vì vậy không được đặt sai nghi thức
trang trí, in ấn cờ Đảng chặn lên cờ Tổ quốc. Cũng theo cách đơn giản quá
mức mà nhiều nơi có hiện tượng phổ biến là đặt cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân
dung Bác Hồ không đúng với quy định. Cũng như việc vẽ Quốc huy in ấn ở
giấy, bằng khen mắc những lỗi sai lầm cơ bản, gây ra thiếu phản cảm và
giảm ý nghĩa của Quốc huy mà hiện nay hiện tượng này chưa được khắc
phục triệt để. Nhiều cơ quan công quyền, doanh nghiệp trang trí chúc mừng

71

năm mới để quá lâu trước cổng nhà cơ quan, hơn nửa năm mà cũng không
tháo dỡ. Nhiều cụm cổ động tuyên truyền cho sự kiện này nối tiếp cho sự
kiện sau, nội dung một đường, hình thức và thời điểm sự kiện một nẻo, thật
đáng buồn!
Vậy đó, TTCĐ là rất cần thiết và rất sinh động nhưng người làm
tuyên truyền không nhận thức đúng không đổi mới cách làm thì hiệu quả
không những không cao mà còn gây tác hại trở lại. Đến lúc không ai khác,
các cơ quan truyền thông văn hóa sớm có kế sách để nâng cao chất lượng
tuyên truyền cổ động trực quan nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày
một mở rộng và phát triển.
3.2. Một số nhóm giải pháp
3.2.1. Nhóm giải pháp về nhận thức
Như trên thực tế đã chứng minh, nhiều người dân trên địa bàn quận
có quan niệm phiến diện và sai lầm khi cho rằng những hoạt động TTCĐ
chỉ đơn thuần là công việc riêng của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp nói
chung và của ngành văn hóa nói riêng. Nó là hình thức tuyên truyền của
Nhà nước về các vấn đề chung trong xã hội khi có các dịp lễ lớn. Do đó,
việc nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn quận Ngô Quyền về
mục đích, ý nghĩa, lợi ích của hoạt động TTCĐ là rất quan trọng, bởi nếu
người dân có nhận thức đúng cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính
quyền trên địa bàn quận Ngô Quyền thì hiệu quả của hoạt động này sẽ ngày
càng nâng cao, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng một cách tích cực
hơn, từ đó góp phần rất lớn đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước đến gần với quảng đại quần chúng nhân dân hơn và
để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về các phương diện kinh tế,
văn hóa, xã hội.
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Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng, các cán bộ văn hóa, người dân cần có
nhận thức đúng về những giá trị, lợi ích của hoạt động TTCĐ vì những
hoạt động này góp phần giúp người dân dễ hiểu, dễ nắm bắt các vấn đề liên
quan đến mọi mặt của đời sống xã hội thông qua các hình thức tuyên truyền
đa dạng và sinh động. Từ đó, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân,
tạo nên một không khí vui tươi, màu sắc rực rỡ trên địa bàn quận Ngô
Quyền nói riêng và trên toàn thành phố nói chung trong mọi hoạt động đặc
biệt là trong các dịp lễ kỷ niệm lớn của toàn phố và trên cả nước. Việc nâng
cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động TTCĐ cho cán bộ văn hóa
(các cấp), người dân trên địa bàn quận cần được nhìn nhận ở các phương
diện sau:
Một là, phải làm cho những đối tượng này nhận thức đúng đắn về
những giá trị của những hoạt động này đem lại. Về phía cán bộ quản lý cần
quán triệt rằng những hoạt động TTCĐ là góp phần truyền bá chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề thời sự lớn của đất nước
và quốc tế, những vấn đề mới đặt ra trong sự nghiệp đổi mới, những
chương trình liên quan đến đời sống dân sinh, y tế, giáo dục cho người dân
trên địa bàn qua đó nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và
quần chúng; động viên mọi người thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
trong mỗi thời kỳ. Để làm được điều này, cơ quan quản lý văn hóa quận
Ngô Quyền cần bám sát, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền với
nội dung đã được quy định trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về vấn
đề này. Những văn bản này là cơ sở có căn cứ để toàn thể cán bộ, người
dân có được nhận thức đúng về tính ưu việt, sự cần thiết của hoạt động
TTCĐ, tạo được bước chuyển cần thiết trong hành vi và điều này được xem
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là yếu tố then chốt, tạo nên sự thành công của những hoạt động TTCĐ trên
địa bàn trong thời gian tới.
Hai là, hoạt động TTCĐ là công cụ để định hướng tư tưởng, hướng
dẫn suy nghĩ và hành động của toàn xã hội; góp phần quan trọng để xây
dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối
quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đoàn kết thống
nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Hơn thế nữa, hoạt
động này được coi là công cụ sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống
lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch;
phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc nảy sinh trong cán bộ, đảng viên
và quần chúng trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và
Nhà nước. Qua tuyên truyền, cổ động để phát huy vai trò làm chủ, tính tích
cực, sáng tạo của quần chúng, trước hết là ở cơ sở trên các lĩnh vực chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Muốn hoạt
động này phát huy được tốt những mặt ưu việt trên, cần hơn hết sự coi
trọng đúng mức từ các cấp lãnh đạo cho đến từng người dân. Cho nên, để
tổ chức và thực hiện tốt hoạt động này thì công tác giáo dục tư tưởng cần
được tiến hành, cả với cán bộ quản lý và đến từng người dân. Chỉ khi có sự
vào cuộc đồng bộ từ phía cấp Ủy, Ủy ban nhân dân quận cho đến các
phòng, ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể thì hoạt động thông tin cổ động
mới được tổ chức có bài bản và hệ thống.
Ba là, trình độ dân trí tại một số khu vực trên địa bàn khác nhau nên
đòi hỏi các cán bộ quản lý phải có những giải pháp tuyên truyền phù hợp
để đảm bảo đáp ứng được trình độ phát triển chung của toàn xã hội.
Để nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động thông tin cổ
động trên địa bàn quận Ngô Quyền, cần thực hiện một số biện pháp cụ thể
như sau:
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- Làm tốt công tác tuyên truyền để giúp cán bộ và người dân trên địa
bàn quận Ngô Quyền nhận thức được mục đích, ý nghĩa của hoạt động
TTCĐ.
- Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo
chí trước yêu cầu mới, trong đó cần “cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền…”. Phải nhận thức đầy đủ,
sâu rộng về công tác thông tin cổ động tại cơ sở. Đây không phải là nhiệm
vụ riêng của cán bộ tuyên giáo hay của cán bộ văn hóa - thông tin mà là
nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, công chức, đoàn
viên, hội viên cũng cần là một tuyên truyền viên giỏi trong việc thông tin,
tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, quy định của Ủy ban nhân dân phường đến với nhân dân.
- Tập trung thực hiện chỉ đạo của Thành phố, quận về thực hiện cải
cách chế độ công vụ công chức, trong đó đổi mới phong cách làm việc của
cán bộ quản lý, công chức; phân công cán bộ đảng viên thường xuyên dự
sinh hoạt chi bộ khu phố, dự sinh hoạt Ban điều hành khu phố, tổ dân phố;
cán bộ phải thường xuyên tăng cường đi thực tế địa bàn, gắn bó với cơ sở;
thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh người cán bộ, công chức cần
phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” để nắm bắt
tình hình đời sống của người dân, từ đó tham mưu đề xuất giải quyết kịp
thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
- Cần lưu ý nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu,
súc tích, kiểu chữ tuyên truyền phải chân phương, không rườm rà, tránh
tình trạng người xem “hiểu sai, hiểu lệch lạc” nội dung tuyên truyền.
- Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên bồi dưỡng về
nghiệp vụ cho các cán bộ văn hóa cấp quận, cán bộ phường, trưởng phó
khu phố, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố về hoạt động TTCĐ.
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Như vậy, việc thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân sẽ góp phần
tăng cường, nâng cao hiệu quả của hoạt động TTCĐ trên địa bàn quận Ngô
Quyền, đáp ứng được những mục tiêu văn hóa mà trong các Nghị quyết của
quận đã đề ra.
3.2.2. Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách
3.2.2.1. Tăng cường ban hành và chỉ đạo thực hiện thông qua các văn bản
chỉ đạo của các cấp
Cơ quan quản lý văn hóa quận Ngô Quyền cần cụ thể hóa đường lối,
định hướng, giải pháp, cách thức tiến hành tổ chức hoạt động TTCĐ trong
các văn bản chỉ đạo các cấp, bởi đây là cơ sở pháp lý để công tác tổ chức
hoạt động này được tiến hành đồng bộ, tạo được sự đồng thuận, phối hợp
giữa các lực lượng để hoạt động này có hiệu quả. Cùng với đó, việc xây
dựng các hệ thống văn bản quản lý hoạt động thông tin cổ động là một
bước quan trọng trong việc tạo nền tảng cho quá trình quản lý hoạt động
này trên địa bàn quận Ngô Quyền, tạo nên sự thống nhất trong quản lý,
công tác kiểm tra giám sát cũng theo đó được thuận tiện, tránh những tranh
cãi không cần thiết.
Để làm tốt công tác này, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ngô
Quyền cần xây dựng những tiêu chí đánh giá, bám sát mục tiêu đề ra trong
việc tổ chức hoạt động TTCĐ một cách cụ thể như: mục đích, nội dung,
yêu cầu của các đợt trang trí, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các
sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố và của quận, phương
pháp và cách thức tiến hành hoạt động, mục tiêu cần đạt được, nguồn kinh
phí cũng như những chế tài xử lý nếu có vấn đề sai sót, vi phạm. Những
quy định này cần bám sát những định hướng cơ bản của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Hệ thống văn bản phải
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đảm bảo không mâu thuẫn, phù hợp với điều kiện về tình hình kinh tế - xã
hội của quận Ngô Quyền để triển khai đạt hiệu quả cao.
3.2.2.2. Đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trên địa bàn
Để hoạt động này đạt được hiệu quả cao nhất trong các đợt trang trí,
tuyên truyền, tạo màu sắc hoàn toàn mới cho diện mạo của quận Ngô
Quyền thì rất cần sự phối hợp của các phòng, ban, các tổ chức như: Phòng
Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị,
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban
Tuyên giáo Quận ủy, các tổ chức chính trị - xã hội quận, Ủy ban nhân dân
các phường trực thuộc... và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn… Để làm
được điều này, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền sớm xây dựng Quy chế
phối hợp thực hiện tổ chức hoạt động thông tin cổ động và cử cán bộ
chuyên trách theo dõi sao cho có hiệu quả.
Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền cũng cần xem xét để
có các chính sách trong việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động TTCĐ (tuỳ theo
nội dung của các đợt tuyên truyền).
3.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tăngcường
cơ sở vật chất
3.2.3.1. Nhóm giải pháp về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương
khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước đã xác định mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức các cấp từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu, có
phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập
trường giai cấp công nhân, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự
chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững độc lập tự chủ,
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đi lên chủ nghĩa xã hội. Bảo đảm có đủ nguồn cán bộ để mỗi nhiệm kỳ
có thể đổi mới khoảng 30% - 40% số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
đoàn thể các cấp, cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang. Phấn đấu đến năm
2020 số người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên bằng khoảng 4% dân
số cả nước” [3].
Cũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, người quản lý nói
chung phải đạt được những tiêu chuẩn sau:
Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định
mục tiêu độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phấn đấu thực hiện có kết
quả đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên
quyết chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ
hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được tín nhiệm.
Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, đường lối quan điểm của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có trình độ văn hóa, chuyên
môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu
được giao.
Các tiêu chuẩn trên quan hệ mật thiết với nhau tạo nên phẩm chất
của người cán bộ trong thời kỳ mới.
Ngoài tiêu chuẩn của người cán bộ quản lý nói chung, cán bộ quản lý
ngành văn hóa - thông tin còn có những yêu cầu riêng, đó là phải phấn đấu
xây dựng con người Việt Nam với những đức tính như Nghị quyết Trung
ương 5 (Khóa VIII) đã chỉ ra, đó là:
Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn,
lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
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Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực,
nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, có ý
thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.
Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật sáng tạo,
năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.
Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn,
trình độ thẩm mĩ và thể lực.
Cán bộ quản lý văn hóa - thông tin phải là người am hiểu các hoạt
động văn hóa - thông tin, am hiểu các đặc trưng lao động nghề nghiệp và
tâm lý, phong cách của đội ngũ văn nghệ sĩ, có khả năng tập hợp và động
viên các văn nghệ sĩ lao động nghệ thuật phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Từ những vấn đề được nêu ra tại mục 2.3.3 của Luận văn, ta có thể
đánh giá một cách nghiêm túc về công tác tổ chức cán bộ, nhất là đội ngũ
cán bộ quản lý văn hóa - thông tin tại quận còn bộc lộ nhiều thiếu sót, bởi
vậy các cấp lãnh đạo tại quận cần phải có những biện pháp kịp thời trong
công tác tổ chức cán bộ quản lý nói chung và cán bộ quản lý trong hoạt
động TTCĐ, cần lưu ý một số giải pháp như sau:
Hoàn thiện cơ chế tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý của cơ quan chỉ
đạo và hệ thống quản lý tuyên truyền thông tin cổ động nhằm nâng cao chất
lượng hoạt động, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân cấp không rõ ràng,
giữa Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Phòng Văn hóa và Thông tin, đảm
bảo sự tập trung hiệu quả của công tác chỉ đạo, quản lý lĩnh vực này trên
địa bàn quận Ngô Quyền. Trước mắt cần phải thực hiện là:
Xây dựng tổ chức bộ máy đủ mạnh để thực hiện có hiệu quả chức
năng quản lý các loại hình thông tin cổ động.
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Hoàn thiện phương thức và cơ chế phối hợp xử lý có hiệu quả thông
tin phản hồi của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước.
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống thông tin, cụm Pano, cụm cổ
động… xác định quy mô của hình thức để từng bước xây dựng cơ chế thực
hiện thống nhất.
Phát triển các hình thức hoạt động trong công tác thông tin cổ động
đi đôi với sử dụng tốt mạng Internet nhằm tăng cường quản lý trong việc
xử lý nhanh nhạy, kịp thời, phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở nhất là
những công việc đột xuất, những sự việc trọng đại của quận và thành phố.
Trang bị cho các cán bộ quản lý hoạt động thông tin, cổ động những
hiểu biết mới về phương pháp quản lý, nâng cao khả năng vận động toàn xã
hội (vận động nhân dân treo cờ…) tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực
này.
Đặc biệt quan tâm vấn đề đào tạo, bồi dưỡng để trang bị cho các cán
bộ quản lý những kinh nghiệm quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại một
số nơi trong khu vực, tạo phông kiến thức để cán bộ quản lý có khả năng
“đón đầu”, “hội nhập” những phát triển của khoa học - kĩ thuật.
Củng cố và hoàn thiện bộ máy làm công tác tuyên truyền, đẩy mạnh
việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý nhà nước và
những cán bộ có khả năng về hội họa.
Tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, những buổi tập
huấn, nói chuyện chuyên đề về các hoạt động văn hóa nói chung và các
nghiệp vụ trong hoạt động thông tin tuyên truyền nói riêng cho đội ngũ cán
bộ quản lý và trực tiếp làm công tác tuyên truyền cổ động trực quan, đặc
biệt là cán bộ tuyên truyền cấp phường nhằm từng bước thay đổi quan điểm
nhận thức, từ đó nâng cao chuyên môn cũng như đảm bảo tính hiệu quả,
nghệ thuật trong hoạt động này. Thông qua các buổi tập huấn đó nhằm tháo
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gỡ những tồn tại, khó khăn ở từng đơn vị cụ thể và cập nhật những xu thế
mới nhằm bắt nhịp với sự phát triển của quận, thành phố và đất nước.
3.2.3.2. Nhóm giải pháp tăng cường cơ sở vật chất
Để hoạt động TTCĐ thật sự phát huy được tính ưu việt của nó, thì
một trong những giải pháp cần thiết mà tôi đề cập đến trong Luận văn đó là
những vấn đề liên quan đến giải pháp tăng cường về cơ sở vật chất:
- Thành phố và Quận cần đầu tư về kinh phí nâng cấp và đồng bộ
hóa trang thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tuyên truyền cổ động trực
quan: giá treo phướn, mã treo cờ Tổ quốc, thang, cọc treo… Có như vậy
mới triển khai được chất lượng yêu cầu công tác tuyên truyền cổ động trực
quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố vào các dịp kỷ
niệm trọng đại: “Công tác này cần được lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ
chức, đơn vị quan tâm và cung cấp kinh phí đầu tư để hoạt động thông tin,
cổ động phát triển hơn nữa. UBND phường phải thường xuyên bổ sung hệ
thống cờ vì nhiều tuyến đường có cơ quan nhưng chỉ treo một cờ Tổ quốc
gây ra tình trạng: cờ thưa, thiếu sự đồng đều” - Ông Hoàng Đức Long Cán bộ văn hóa UBND phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền trả
lời phỏng vấn [PL 2.4, tr.126].
- Các cơ quan phụ trách quản lý cần có những ý kiến đề xuất,
phương án bổ sung mới, tăng cường hệ thống cơ sở vật chất chuyên dùng
trong hoạt động, đặc biệt là các loại cờ (cờ đuôi cá, cờ hồng kỳ, cờ Đảng,
cờ Tổ quốc...), đảm bảo tính mỹ quan trên toàn quận.
- Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ trang thiết bị hiện đại thay thế
những thiết bị cũ, hỏng, lạc hậu; đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong công nghệ tin học vào công tác thông tin, cổ động.
- Trang bị tốt cho đội thông tin lưu động của quận, ưu tiên đồng bộ
về xe thông tin lưu động, ánh sáng, loa đài, máy chụp ảnh, máy quay, máy
vi tính… phù hợp với thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến.
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Chẳng hạn, khi xây dựng một đề án về TTCĐ: xây dựng tuyến
đường mới nhất thuộc quận Ngô Quyền - tuyến đường Lê Hồng Phong, để
tránh việc treo cờ, treo phướn quảng cáo vô tổ chức, vô kỷ luật của những
doanh nghiệp, những đoàn xiếc, đoàn rối… những người làm công tác quản
lý cần phải có những đề án rõ ràng, vạch ra theo hai hướng: Tự đầu tư hoặc
vận dụng xã hội hóa theo cơ chế cụ thể: Số lượng ngày phục vụ công tác
chính trị, số lượng ngày phục vụ cho quảng cáo. Bên cạnh đó cũng cần phải
tính toán đến sự đầu tư và nâng cấp hệ thống đường điện và đèn chiếu sáng,
bảng điện tử, đèn led quảng cáo… có chất lượng tốt và tính tạo hình cao,
tạo hiệu ứng tuyên truyền, đặc biệt về buổi tối và ban đêm. Làm được triệt
để điều này sẽ góp phần không nhỏ tạo ra màu sắc rực rỡ và mở ra không
gian đẹp, cuốn hút, là “bàn đạp” đắc lực cho công tác thông tin, cổ động.
Tuy nhiên, để thực hiện được dễ dàng, hơn hết cần có sự vào cuộc của một
hệ thống chính trị (các cấp, các ngành, các đơn vị, các tổ chức trên địa bàn
quận: Sở Xây dựng, Ban quản lý các công trình công cộng, Ủy ban nhân
dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận…).
3.2.4. Nhóm giải pháp về thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng
Để hoạt động TTCĐ thực chất đi vào đời sống của toàn xã hội, thì
một trong những công tác không thể không nói đến đó chính là công tác
thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng.
Trên thực tế, đi sâu vào hoạt động này, chúng ta mới thấy được tầm
quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng như thế
nào? Thanh tra, kiểm tra giúp những nhà quản lý kiểm soát được nội dung
và hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng đợt, tránh sai sót, tuyên truyền
lệch lạc về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
phân bố nội dung tuyên truyền đảm bảo rộng khắp, truyền tải nội dung đến
nhiều đối tượng; đảm bảo việc trang trí tuyên truyền (nhất là trang trí bằng
hình thức treo panô, ap phich, phướn, bạt, hệ thống đèn…) phù hợp với
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cảnh quan đô thị, với công trình công cộng, khu tập thể,… tránh ảnh hưởng
đến vấn đề sinh hoạt, giao thông của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác này
cũng giúp những nhà quản lý bao quát được tổng thể hoạt động, đánh giá
đúng mức hiệu quả công tác này mang lại, từ đó có những biện pháp phù
hợp nhằm cải thiện; tránh tình trạng lơ là, không quan tâm dẫn đến những
hậu quả không mong muốn. Thực tế đã chứng minh điều này: Với lý do tận
dụng về mặt cơ sở vật chất mà một số đơn vị sẵn sàng chế tác lá cờ búa
liềm may hai mặt treo tại những trục đường hai chiều dẫn đến búa liềm bị
treo ngược gây nhiều phản cảm; cũng với lý do này, nhiều nơi lại sử dụng
cờ rách, cờ hồng kỳ bạc màu cho các đợt tuyên truyền. Có những nơi lại
thấy hiện tượng cờ đuôi nheo quấn tùy tiện vào các thân cây, bởi lý do đơn
giản: “Chúng không tiện cho công việc buôn bán vỉa hè của một số hộ dân
nơi đây”…, thậm chí nhiều nơi lại treo panô khẩu hiệu không đúng quy
định, nội dung tuyên truyền không phù hợp, không phong phú, để quá thời
gian tuyên truyền. Một số trường hợp treo panô tuyên truyền với kích thước
quá lớn, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của toàn xã hội…, gây nguy
hiểm và mất mỹ quan. Đứng trước những bất cập này, nếu các cán bộ quản
lý, cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra không vào cuộc kịp thời thì thử
hỏi, hiệu quả của công tác này sẽ được “đo lường” như thế nào?
Song song với công tác thanh tra, kiểm tra, việc khen thưởng kịp thời
các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác này cũng góp
phần không nhỏ, nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc đạt hiệu quả
của các cá nhân, đơn vị, tổ chức đó vào mỗi đợt tuyên truyền; góp phần vào
thành công chung của toàn quận và thành phố.
Từ đây, tác giả luận văn có thể mạnh dạn đưa ra một số giải pháp
cần thiết về hoạt động thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng trong công
tác TTCĐ, cụ thể như sau: Tăng cường đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng
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nghiệp vụ chuyên ngành cho các cán bộ thanh tra, kiểm tra về công tác
TTCĐ; các cơ quan đảm nhiệm công tác tham mưu kịp thời, nhanh chóng với Ủy
ban nhân dân quận; có sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu (Phòng Văn
hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin), chịu trách nhiệm báo
cáo kết quả hoạt động TTCĐ với Ủy ban nhân quận qua từng đợt thi và qua
các năm. Dựa theo chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân quận đưa ra, các cơ quan
tham mưu cần phối hợp với Phòng Nội vụ quận đề xuất khen thưởng nhanh
chóng, kịp thời, chính xác đối với những đơn vị có thành tích xuất sắc để
khuyến khích phát triển các tập thể trong hoạt động TTCĐ. Đồng thời, Uỷ
ban nhân dân quận cũng cần quan tâm hơn nữa, có các chính sách khen
thưởng thỏa đáng với các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động
thông tin cổ động cấp quận và tham gia thi thành phố theo các h́ ình thức:
khen thưởng sau các cuộc thi thông tin cổ động, khen thưởng nhân dịp sơ
kết, tổng kết của Trung tâm Văn hóa - Thông tin…; hơn thế nữa cần quan
tâm đúng mức đến đội ngũ cán bộ quản lý làm công tác này bằng cách tạo
điều kiện cho các cán bộ được cập nhật, bồi dưỡng học tập, trao đổi nghiệp
vụ, được cấp phát tài liệu, cung cấp thông tin…
3.2.5. Nhóm giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
thông tin, cổ động
Trong kỷ nguyên công nghệ bùng nổ thì công nghệ thông tin luôn
giữ vững vị thế hàng đầu và có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung
của cả đất nước, trong đó có ngành văn hóa – thông tin. Vị thế của nganhg
công nghệ này càng được củng cố trong bối cảnh toàn thế giới bước vào
thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.
Trong xã hội hiện đại cùng với sự phát triển mạnh như vũ bão của
công nghệ thông tin thì những ứng dụng cần thiết trong các lĩnh vực của
đời sống xã hội phát triển hơn bao giờ hết... Đặc biệt, ở thời kỳ Cách mạng
4.0, công nghệ thông tin càng khẳng định được vị, trí, vai trò và tầm quan
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trọng của mình - vừa là nền tảng, vừa là động lực, là “bàn đạp” để Việt
Nam bắt kịp, sánh vai với sự phát triển của thế giới.
Trước tình hình này, những nhà quản lý hoạt động TTCĐ nói chung
cần tư duy và đưa ra những ứng dụng phù hợp dựa trên sự phát triển của
công nghệ thông tin. Cần đầu tư, thiết kế xây đặt các màn hình led khổ lớn
tại những tuyến đường trọng điểm đông người qua lại. Đồng thời xây dựng
những thước phim, phóng sự,… gắn với những nội dung cần thiết vừa đa
dạng hóa các hình thức TTCĐ, vừa thu hút sự chú ý và phục vụ công tác
tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức của quảng đại quần chúng nhân
dân. Cũng có thể thiết kế những tấm lật 3 mặt, hệ thống đèn chiếu sáng, các
tấm cuốn có sử dụng mô tơ và các chất liệu khác để vận dụng có hiệu quả vào
công tác TTCĐ; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, các
đơn vị tham gia xã hội hóa làm tốt các công tác quản lý trên địa bàn.
Lập các trang website với sự tương tác lớn để tăng cường việc tuyên
truyền, cổ động trên địa bàn quận Ngô Quyền nói chung và Trung tâm Văn
hóa – Thông tin nói riêng vào các dịp Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị
trọng đại của quận và thành phố; thường xuyên đăng các bản tin cụ thể về
đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các bản tin về
hoạt động TTCĐ nói chung của các đơn vị trên địa bàn thành phố để người
tiếp cận có cái nhìn tổng quan và so sánh những mặt mạnh, mặt hạn chế
trong công tác quản lý hoạt động TTCĐ tại quận Ngô Quyền.
Tiểu kết
Với xu thế biến đổi, định hướng về tổ chức, quản lý hoạt động
TTCĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền (đổi mới nội dung TTCĐ, đa dạng hóa
các hoạt động TTCĐ), chúng tôi đã đề ra các nhóm giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả của công tác tổ chức những hoạt động này trong thời gian tới:
nhóm giải pháp về nhận thức, nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính
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sách, nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và tăng cường cơ sở vật chất, nhóm
giải pháp về thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng, ứng dụng công
nghệ thông tin.
Mỗi nhóm biện pháp đều có những đặc điểm, nội dung, hình thức, ưu
điểm và cách thức tiến hành khác nhau nhưng nhìn chung các nhóm biện
pháp này một mặt nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế vốn có của
hoạt động TTCĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền nói riêng và thành phố Hải
Phòng nói chung, mặt khác giúp phát huy tối đa những ưu việt trong hoạt
động này, góp phần tích cực đưa chủ trương, chínnh sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước đến gần với nhân dân, làm thay đổi diện mạo của toàn
thành phố đặc biệt trong các đợt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các
sự kiện trọng đại của thành phố và đất nước.
Trong các nhóm biện pháp được đề xuất, người viết nhấn mạnh đến
giải pháp thay đổi nhận thức của các cấp quản lý, của người dân bởi chỉ có
nhận thức đúng về hoạt động này thì các nhà quản lý mới đề ra được những
phương án, kế hoạch, đề án phù hợp nhằm tăng tính hiệu quả trong việc tổ
chức những hoạt động này.
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KẾT LUẬN
Thông tin, cổ động là một chuyên ngành hoạt động của Ngành Văn
hoá và Thể thao thành phố Hải Phòng, ngày càng khẳng định vai trò quan
trọng trong lịch sử quá trình xây dựng và phát triển thành phố.
Trong bất cứ thời điểm lịch sử nào, các hoạt động văn hoá - thông tin
nói chung và các hoạt động TTCĐ nói riêng luôn luôn khẳng định vị thế
thông qua tác động xã hội, làm thay đổi ý thức xã hội, có tác dụng hướng
dẫn hành động đối với cả cộng đồng xã hội, làm thay đổi từ ý thức đến
hành vi, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, đòi hỏi những nhà
quản lý phải có những quy hoạch, kế hoạch đầu tư và phát triển cả về quy
mô và nghệ thuật tuyên truyền trên cơ sở một tư duy về thông tin tuyên
truyền cổ động sáng tạo phong phú, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các
cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể để đưa ra những kế hoạch hoạt động
phù hợp, đảm bảo yêu cầu công tác tuyên truyền trong tình hình hiện nay.
Chính bởi lẽ đó, hoạt động TTCĐ luôn giữ vị trí quan trọng trong
công tác tư tưởng của Đảng nói chung, của ngành Văn hóa, Thể thao của
thành phố Hải Phòng nói riêng. Bởi lẽ, nó là công cụ trực tiếp tuyên truyền
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của
chính quyền cơ sở đến với quảng đại nhân dân để toàn xã hội thực hiện
thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, từng hoàn cảnh
nhất định.
Công tác thông tin cổ động dấy lên các phong trào, các cuộc vận
động sôi nổi không chỉ ở địa bàn quận, mà lan xuống các phường, các tổ
dân phố… không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà lan ra toàn xã hội. Hơn
thế, do tác động trực tiếp của quần chúng, công tác TTCĐ không những
phản ánh những hành động cách mạng của quần chúng mà còn phản ánh
tâm tư, nguyện vọng của họ trong quá trình thực hiện từng công việc cụ thể
trong đời sống hàng ngày.
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Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động này, chúng ta
cần phải phải đổi mới các hình thức TTCĐ để đáp ứng yêu cầu của xu thế
phát triển kinh tế - xã hội, đất nước, thành phố và địa phương. Đối với từng
thời kỳ, từng giai đoạn, cần phải xây dựng quy hoạch tổng thể và chi tiết
làm tiền đề triển khai phù hợp với tình hình thực tế, tạo hiệu quả thiết thực,
từng bước nâng cao chất lượng và tác động của hoạt động này đối với toàn
thể xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các
thông tin chính xác đến với nhân dân một cách nhanh chóng, nhạy bén, kịp
thời, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Từ đó, góp phần xây dựng đất
nước, thành phố, địa phương phát triển, hội nhập thông qua việc tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động xã hội trong việc thực
hiện những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước, một cách trọng tâm, trọng điểm; phát huy tích cực của chuyên ngành
trong sự nghiệp phát triển chung.
Từ thực tế hoạt động cho thấy, để công tác TTCĐ đạt chất lượng và
hiệu quả cần có những giải pháp đồng bộ: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo
và vào cuộc của cấp Ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị; của toàn
thể cộng đồng nhân dân. Trong việc triển khai các hoạt động TTCĐ trong
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hơn ai hết những người làm công tác
quản lý phải coi đó là công cụ cơ bản trong thực hiện chương trình hành
động, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, thường xuyên đổi mới,
phát triển phù hợp với thời đại, với “hơi thở” cuộc sống, tạo sự đồng thuận,
đồng tình của toàn dân, lấy nhân dân làm gốc, tất cả vì nhiệm vụ phục vụ
Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng và phát triển thành phố Hải
Phòng - thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.
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Công tác TTCĐ là một hoạt động mang tính đặc thù, là chức năng và
nhiệm vụ rất quan trọng đối với ngành Văn hóa, Thể thao và là nhiệm vụ
rất quan trọng của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông qua các hình thức trong công tác TTCĐ, các cán bộ phụ trách trong
lĩnh vực này đã nắm vững được tình hình địa bàn, gần gũi nhân dân, hiểu
được tâm tư, tình cảm của nhân dân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng
đối với công tác TTCĐ tại địa bàn quận Ngô Quyền trong giai đoạn phát
triển của đất nước hiện nay.
Trong những năm qua, hoạt động TTCĐ trên địa bàn quận Ngô
Quyền đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Song nhìn chung, hoạt
động này trên địa bàn quận vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn
hiện nay, hiệu quả tổ chức hoạt động này ở quận Ngô Quyền chưa cao. Vì
vậy, để hoạt động thông tin cổ động trên địa bàn quận Ngô Quyền ngày
càng phát triển đa dạng cả về hình thức và nội dung, những nhà quản lý tại
Quận cần phải xây dựng và đưa ra hệ thống giải pháp cần thiết, cụ thể, linh
hoạt, có tính khả thi cao phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội trên địa bàn
cũng như nhu cầu, trình độ dân trí hiện nay; cùng với đó là việc thực hiện
đồng bộ các nhóm giải pháp này nhằm giúp người dân xác định rõ vị trí và
tầm quan trọng của công tác TTCĐ, đến gần hơn với những tư tưởng của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vừa tạo không khí vui tươi phấn
khởi, vừa trang hoàng diện mạo của toàn Quận, toàn Thành phố đẹp hơn, rực
rỡ hơn; nhất là trong những sự kiện đặc biệt của cả nước và địa phương.
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Phụ lục 2
MỘT SỐ CÂU HỎI PHỎNG VẤN
TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.1. Cháu Trần Phương Kim Ngân - 13 tuổi - Trường Trung học cơ sở
Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
* Hỏi: Cháu thấy tại các tuyến đường, các trụ sở của quận Ngô
Quyền vào các dịp Lễ lớn trang trí có đẹp hay không? Cháu hiểu các nội
dung tuyên truyền như thể nào? Các hình thức trang trí có gây ảnh hưởng
cho cháu trên quãng đường đi học và khi vui chơi không?
*Trả lời: Cháu thấy các tuyến đường, các trụ sở của quận Ngô Quyền
vào các dịp Lễ lớn được trang trí rất đẹp và rực rỡ với các hình thức phong
phú mà không gây ảnh hưởng cho cháu trên quãng đường đi học và khi vui
chơi. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về hòa bình và các ngày kỷ niệm.
Xin cảm ơn cháu! Chúc cháu luôn chăm ngoan, học giỏi!
2.2. Ông Nguyễn Hữu Dầm - 75 tuổi - Địa chỉ: 11/33 Lương Khánh
Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
* Hỏi: Ông thấy việc xã hội hóa các cột treo phướn trên các tuyến
đường như thế nào?
* Trả lời: Tôi thấy các cọc treo phướn được dựng tại các vỉa hè đều
và đẹp.
* Hỏi: Ông nghĩ thế nào về việc treo cờ Tổ quốc, các phướn có hình
ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các gốc cây như một số tuyến đường trên địa
bàn quận hiện nay?
* Trả lời: Nếu tại các tuyến đường, cờ Tổ quốc và các phướn có hình
ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo ở gốc cây với khoảng cách đều sẽ rất
đẹp. Tuy nhiên, đôi khi do điều kiện về thời tiết: Mưa, nắng, gió… sẽ làm
cho các lá cờ bị bạc màu, xoắn, rách… gây ảnh hưởng đến mỹ quan.
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* Hỏi: Ông có ý kiến gì khác về hoạt động TTCĐ tại quận hay không?
* Trả lời: Nên tăng cường tuyên truyền đến đông đảo người dân về ý
thức giữ gìn, bảo quản các cơ sở vật chất liên quan đến công tác TTCĐ.
Đặc biệt, cần phối hợp với Công an trong công tác kiểm tra để tránh trường
hợp mất trộm cọc phướn, giá treo cờ…
Xin cảm ơn ông!
2.3. Ông Đào Hồng Tuyến - 55 tuổi - Địa chỉ: 409 phường Lê Lợi, quận
Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
*Hỏi: Theo ông, tùy vào từng đợt tuyên truyền có nên thay đổi màu
sắc của pano, khẩu hiệu, băng rôn… hay không?
*Trả lời: Người dân tại quận Ngô Quyền nói riêng và người dân cả
nước nói chung đã quen với hình ảnh nền đỏ, chữ vàng, đặc biệt trong các
dịp liên quan đến cổ động chính trị. Tuy nhiên, với xu thế phát triển của đất
nước ngày nay cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều sự kiện khác nhau
trên địa bàn, có thể sử dụng màu sắc pano, phướn…hay mọi phương tiện
tuyên truyền khác sao cho phù hợp với những nội dung của đợt kỷ niệm đó.
Xin cảm ơn ông!
2.4. Ông Hoàng Đức Long - 58 tuổi - Cán bộ Văn hóa UBND phường
Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
* Hỏi: Là người làm công tác chuyên môn trong hoạt động TTCĐ,
ông có ý kiến gì về việc treo cờ Tổ quốc tại các gốc cây?
* Trả lời: Theo tôi, không nên treo cờ Tổ quốc tại các gốc cây để
phục vụ công tác tuyên truyền, bởi vì một số lý do:
Việc treo cờ sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh tại các
tuyến đường.
Các gốc cây nằm ở các vị trí không đều -> Cờ Tổ quốc treo xộc
xệch, không đều. Ngoài ra, dưới các gốc cây thường hay xuất hiện các bãi
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rác vừa và nhỏ nên việc treo cờ Tổ quốc sẽ mất đi sự trang trọng, thiêng
liêng vốn có của nó.
Theo tôi, nếu treo tại các gốc cây, thì nên chọn lựa những cây đều,
thẳng để treo phướn; còn cờ Tổ quốc treo trước của nhà, cửa hàng…với độ
cao, chiều nghiêng theo quy định.
* Hỏi: Ông thấy hiện trạng của công tác TTCĐ tại phường mình nói
riêng và trên toàn quận nói chung như thế nào?
* Trả lời: UBND phường phải thường xuyên bổ sung hệ thống cờ vì
nhiều tuyến đường có cơ quan nhưng chỉ treo một cờ Tổ quốc -> Gây ra
tình trạng: cờ thưa, thiếu sự đồng đều.
Ngoài ra, những hộ dân kinh doanh trên vỉa hè thường quấn, buộc
cờ, phướn để lấy mặt bằng kinh doanh gây phản cảm. Đứng trước tình hình
đó, chúng tôi thường xuyên kiểm tra để khắc phục việc làm này, tuy nhiên
vào thời gian ngoài giờ hành chính, tối muộn… thì những thực trạng này
vẫn thường hay xảy ra.
* Hỏi: Ông có những kiến nghị gì trong công tác TTCĐ không?
* Trả lời: Công tác này cần được lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ
chức, đơn vị quan tâm và cung cấp kinh phí đầu tư để hoạt động thông tin,
cổ động phát triển hơn nữa.
Ngoài ra, theo tôi nên hạn chế việc treo băng rôn ngang đường vì nếu
băng rôn đứt dây (do ảnh hưởng của thời tiết), rơi xuống đường sẽ gây tai
nạn cho người tham gia giao thông và bản thân những người treo, buộc
băng rôn rất dễ tai nạn lao động.
Xin cảm ơn ông!
2.5. Ông Hoàng Văn Nghĩa – Cán bộ văn hóa phường Hồ Nam, Quận
Lê Chân, TP. Hải Phòng
*Câu hỏi: Ông có nhận xét gì về hoạt động thông tin, cổ động trên địa bàn
quận Ngô Quyền và một số quận trong thành phố?
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*Trả lời: Tôi thấy quận Ngô Quyền có nhiều khởi sắc hơn trong những năm
gần đây, đặc biệt từ năm 2015 đến nay. Ví dụ như các tuyến đường được
trang trí đều, đẹp; kể cả các phường, các tuyến đường không phải trung
tâm. Việc kiểm soát các công trình xã hội hóa tốt hơn (Pano đẹp, có chọn
lọc, chỉnh sửa; không vấp phải tình trạng làm bừa, làm ẩu, làm cho xong
như: Quốc huy bị bóp méo, mặt người biến dạng… Bên cạnh đó, các công
trình xã hội hóa thông tin cổ động được đặt ở nhiều vị trí hợp lý, tạo hiệu
quả tuyên truyền tốt.
*Câu hỏi: Ông thấy việc xã hội hóa các cọc treo phướn ở quận Ngô Quyền
so với quận Lê Chân và quận Hồng Bàng như thế nào?
*Trả lời: Việc xã hội hóa hay đầu tư các cọc treo phướn đã có từ lâu trên
địa bàn thành phố. Tuy nhiên, ở các quận Lê Chân và Hồng Bàng số lượng
cọc treo phướn chưa nhiều và chưa đều, kích thước to; việc hàn và chôn
cọc chưa chắc chắn. Riêng ở quận Ngô Quyền, tôi thấy số cọc nhiều, đều,
kích thước hợp lý va đồng bộ. Tôi thấy làm được nhưa vậy là rất tốt và có
hiệu quả. Đặc biệt là việc thay nội dung tuyên truyền phù hợp với thời sự
làm cho nội dung thông tin cổ động đa dạng và phong phú hơn, góp phần
không nhỏ nâng cao hiệu quả hoạt động này.
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Phụ lục 3
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
VÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, CỔ ĐỘNG

Hình 3.1. Bản đồ hành chính quận Ngô Quyền
Nguồn: Phòng Nội vụ quận Ngô Quyền, tháng 5/2018
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Hình 3.2. Trang trí tuyên truyền tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015

Hình 3.3. Cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp.
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015
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Hình 3.4. Trụ sở UBND phường Đông Khê, quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015

Hình 3.5. Trụ sở UBND phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015
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Hình 3.6. Trụ sở UBND quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015

Hình 1.7. Trụ sở UBND phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền
Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin quận, tháng 5/2015

Hình 3.7. Trụ sở UBND Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015
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Hình 3.8. Cuộc thi “Xe Cổ động” quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015

Hình 3.9. Cuộc thi “Xe Cổ động” Quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015
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Hình 3.10. Cuộc thi “Xe Cổ động” quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015

Hình 3.11. Cuộc thi “Xe Cổ động” Quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015
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Hình 3.12. Tuyến đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015

Hình 3.13: Trụ sở UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2018
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Hình 3.14: Trụ sở UBND phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015

Hình 3.15: Trụ sở UBND phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2018
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Hình 3.16: Tuyến đường không có vỉa hè tại quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 6/2018

Hình 3.17: Tuyến đường có lưu lượng lớn xe contener tại quận Ngô Quyền
Nguồn: Tác giả chụp tháng 6/2018

