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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống đặc sắc, có giá trị
lịch sử, văn hóa lâu đời; mang đậm tính nhân văn, tính trữ tình, tính tự sự,
tính ước lệ; mang đậm cốt cách tâm hồn người Việt. Làm sao để Chèo đi
đúng hướng; giữ gìn, phát huy được đặc trưng của Chèo; để Chèo không bị
mai một, không bị lai căng; để người nghệ sỹ sống được bằng nghề, tâm
huyết với nghề vẫn còn là vấn đề trăn trở của các nhà quản lý nghệ thuật
truyền thống.
Nhà hát Chèo Quân đội là một thương hiệu "Độc" và "Lạ".
"Độc" bởi đây là đơn vị nghệ thuật Chèo duy nhất của Quân đội,
hình thành do yêu cầu của "Cuộc cách mạng", ra đời trong chiến khu Việt
Bắc, thực hiện nhiệm vụ đăc biệt của Quân đội. Quá trình phát triển của
Chèo Quân đội luôn gắn với quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc và bảo
vệ tổ quốc.
"Lạ" bởi Chèo Quân đội luôn có một phong cách nghệ thuật của
riêng mình mà công chúng khán giả vẫn hay gọi là "Chiếu chèo lính". Mặc
dù có số lượng tác phẩm đồ sộ (hàng trăm chương trình, kịch mục) đã được
dàn dựng, biểu diễn thành công; mặc dù là đề tài lịch sử, dã sử, chiến tranh
cách mạng, hay đề tài hiện đại thì chủ đề các tác phẩm của Chèo Quân đội
vẫn luôn mang đậm tính chiến đấu của người nghệ sĩ - chiến sĩ.
Ngày nay, trước yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước; trước âm
mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của kẻ thù; trước sự du nhập của các loại
hình văn hóa ngoại lai; trước sự bùng nổ của khoa học, công nghệ thông
tin... nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của con người ngày một bị bão hòa.
Lượng khán giả đến với sân khấu truyền thống ngày một thưa thớt, đặc biệt
là lớp trẻ, giới trẻ - chủ nhân của tương lai - họ không mặn mà với các loại
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hình nghệ thuật dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho các nhà hoạch định, nhà
quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa hiện nay. Các đơn vị nghệ thuật nói chung
và NHCQĐ nói riêng vẫn đang trăn trở tìm ra cho mình hướng phát triển,
hướng đi riêng.
Một thực tại đáng buồn là các đơn vị nghệ thuật truyền thống trong
đó có cả NHCQĐ vẫn chưa thực sự biết tận dụng thế mạnh của khoa học,
của công nghệ thông tin để mở rộng, tiếp cận thị trường biểu diễn. Công tác
Marketing nghệ thuật mới chỉ mang tính chất manh mún, nhỏ lẻ; chưa được
các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý chú trọng, xem đó là vấn đề cấp thiết; vẫn
còn tư duy theo kiểu bao cấp (dàn dựng kịch mục bằng tiền ngân sách, biểu
diễn theo kế hoạch trên giao); chưa thực sự có một chiến lược xây dựng thị
trường bền vững cho sản phẩm văn hóa nghệ thuật truyền thống.
Với những lý do trên, với trách nhiệm là một nghệ sĩ - chiến sĩ, một
cán bộ hiện đang công tác tại NHCQĐ, tôi chọn Quản lý Nhà hát Chèo
Quân đội làm đề tài cho Luận văn Thạc sỹ của mình với mục đích chính:
trong quá trình nghiên cứu làm luận văn, chúng tôi sẽ tìm kiếm và lựa chọn
được chiến lược xây dựng thị trường bền vững cho các sản phẩm văn hóa
tinh thần đặc trưng của NHCQĐ - nơi tôi làm việc.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong những năm gần đây, trước yêu cầu hội nhập và phát triển của
đất nước, đã có nhiều công trình nghiên cứu, các đề tài khoa học về quản lý
các Nhà hát nghệ thuật. Ở mỗi thể loại, các công trình, mỗi đề tài lại đi sâu
vào nghiên cứu quản lý các lĩnh vực khác nhau. Do tính đặc thù của các cơ
cấu tổ chức, văn hóa vùng miền, đặc trưng thể loại,..., nên ở mỗi công trình
các tác giả đi sâu vào nghiên cứu các khía cạnh khác nhau, bằng các luận
cứ khác nhau và đưa ra các giải pháp khác nhau để quản lý. Các quá trình
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nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đó là những kinh nghiệm quý báu, là những
tài liệu có giá trị để những người nghiên cứu sau tham khảo.
Để có cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu và thuận tiện cho
quá trình nghiên cứu luận văn của mình, học viên chia các công trình
nghiên cứu này thành 3 nhóm cơ bản sau: 1. Nhóm các công trình nghiên
cứu về quản lý Nghệ thuật Biểu diễn; 2. Nhóm những công trình nghiên
cứu về quản lý Nhà hát; 3. Nhóm những công trình viết về Nhà hát Chèo
Quân đội. Cụ thể là:
2.1. Những công trình viết về quản lý nghệ thuật biểu diễn
Năm 2011, Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai,
chuyên ngành Quản lý Văn hóa, nghiên cứu về Quản lý hoạt động biểu
diễn nghệ thuật ca - múa - nhạc dân tộc trong các đoàn nghệ thuật quân
đội, tập trung nghiên cứu hoạt động BDNT ca - múa - nhạc dân tộc ở một
số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong thời kỳ hội nhập từ năm 2005 2010. Luận văn đã đánh giá thực trạng, vai trò, giá trị của hoạt động biểu
diễn nghệ thuật ca - múa - nhạc dân tộc trong đời sống tinh thần của chiến
sĩ và nhân dân; chỉ ra những nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý
BDNT; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca - múa - nhạc dân tộc ở các
đơn vị Nghệ thuật quân đội chuyên nghiệp trong thời kỳ hội nhập [47].
Năm 2016, Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Kim Ngân nghiên
cứu về “Hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Chèo
Việt Nam hiện nay”. Luận văn tập trung chủ yếu nghiên cứu đánh giá thực
trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công
tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động BDNT tại
Nhà hát Chèo Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu bảo tồn giá trị nghệ
thuật Chèo truyền thống [49].
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Năm 2017, Luận văn Thạc sĩ của tác giả Lê Đặng Bảo Anh nghiên
cứu về “Quản lý hoạt động biểu nghệ thuật tại Đoàn Văn công Phòng
không, Không quân”. Nội dung nghiên cứu chủ yếu đi vào thực trạng quản
lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn Văn công Phòng không, Không
quân mà không đi vào nghiên cứu công tác quản lý hoạt động biểu nghệ
thuật tại các Nhà hát nghệ thuật trong Quân đội [4].
Năm 2017, Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thanh Xuân nghiên
cứu về Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức nghệ thuật biểu diễn
công lập trên địa bàn Hà Nội. Nội dung tập trung nghiên cứu về thực trạng
cũng như giải pháp nâng cao công tác quản lý về nguồn nhân lực NTBD
chuyên nghiệp ở các đơn vị, nhà hát trực thuộc cơ quan Bộ Văn hóa thể
thao và du lịch quản lý trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, các Nhà hát nghệ
thuật chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý không có trong
nội dung, cũng như không được nhắc đến như một đối tượng khảo sát để
so sánh, đối chiếu trong nghiên cứu của luận án [70].
2.2. Những công trình viết về quản lý Nhà hát
Năm 2014, Luận văn Thạc sỹ của tác giả Phạm Văn Thắng nghiên
cứu về Quản lý các hoạt động ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Luận văn nghiên
cứu, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về tổ chức các hoạt động ở Nhà
hát Lớn Hà Nội trong thời gian qua; trong đó tập trung vào công tác quản
lý, một số hoạt động văn hóa và sự kiện của Nhà hát Lớn và đề xuất giải
pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Nhà hát Lớn Hà
Nội thời gian tới [60].
Năm 2014, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa của
tác giả Lê Minh Tuấn về Quản lý Nhà nước đối với Nhà hát Tuồng và
Nhà hát Chèo Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở lý luận, tác giả đã đi sâu
vào nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý hành chính, đời
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sống tư tưởng, chế độ chính sách, chất lượng nghệ thuật, đồng thời đề
xuất các giải pháp để bảo tồn phát huy các giá trị độc đáo của nghệ thuật
Tuồng, Chèo tại hai Nhà hát [69].
Năm 2014, Luận văn Thạc sĩ của tác giả Phan Mạnh Đức về Quản
lý Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, tập trung nghiên cứu thực trạng các
lĩnh vực của công tác quản lý Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam như: Hoạt
động biểu diễn nghệ thuật, chuyên môn, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở
vật chất, đào tạo, marketing từ năm 2011 đến năm 2014 và đưa ra giải
pháp khắc phục [33].
Năm 2017, tác giả Lê Thị Thu Hiền với bài viết Về công tác quản lý
hoạt động biểu diễn nghệ thuật sân khấu truyền thống đăng trên Tạp chí
Giáo duc Nghệ thuật của trường Ðại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, số
22/2017, tr.86-89, đề cập đến căn nguyên và giải pháp cho chất lượng
nguồn nhân lực biểu diễn nghệ thuật truyền thống chưa đáp ứng được sự
tiếp biến, hội nhập quốc tế [38].
Năm 2017, Luận văn Thạc sĩ của tác giả Bùi Thị Tuyết Chinh Quản
lý Nhà hát Chèo Hưng Yên, luận văn đánh giá tổng quan về công tác
quản lý tại Nhà hát Chèo Hưng Yên từ năm 2008 đến nay; trong đó tập
trung nghiên cứu các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, như: Các
văn bản pháp quy, nguồn lực (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất), tổ
chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động dịch vụ của Nhà hát
Chèo Hưng Yên [23].
2.3. Những công trình viết về Nhà hát Chèo Quân đội
NHCQĐ có những nét riêng về nghệ thuật, do vậy được nhiều học
giả, nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Các bài viết thường được chia thành
hai nội dung: một nội dung nói về một số hoạt động của NHCQĐ qua các
thời kỳ lịch sử và nội dung còn lại giới thiệu, phân tích, đánh giá về nghệ
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thuật các công trình, vở diễn, vai diễn. Như các bài viết đăng trong kỷ yếu
“50 năm Đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần” của Nhà xuất bản Quân đội
Nhân dân năm 2004 có:
Bài viết Dáng đứng của Chiếng chèo Quân đội của tác giả Trần Trí
Trắc - bằng những lập luận sắc bén, tác giả đã khẳng định chèo quân đội với
những đặc tính nổi trội và luôn được thống nhất biện chứng trong tư duy
sáng tạo của người chiến sỹ, nghệ sỹ, trong xây dựng hình tượng nhân vật
đậm tính nhân văn, tính chiến đấu, tính trữ tình;
Trong bài Ghi tên mình vào lịch sử Chèo của tác giả Trần Đình Ngôn,
tác giả đã khẳng định những đóng góp của chèo quân đội trong những năm
tháng chiến tranh và xây dựng đất nước, tác phẩm Bộ ba “Bài ca giữ nước”
như là một hiện tượng của Sân khấu Việt Nam, là khuôn mẫu cho một xu
hướng phát triển chèo đương đại;
Là người am hiểu cặn kẽ về chèo quân đội, như lời tâm sự, trong bài
viết Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần và những ấn tượng khó quên, tác giả Hà
Văn Cầu đã phân tích sự trưởng thành, lớn mạnh của chèo quân đội bằng
sức mạnh nội sinh, họ vượt qua những năm tháng khó khăn bằng dũng khí
của người lính để tỏa sáng. Ông viết “Là người làm chèo, có quan hệ với
đoàn lâu năm, tôi xin phép đứng dưới ngọn Quân kỳ, kính chào các đồng
chí thật nghiêm trang!" [32, tr.38]
Năm 2013, tác giả Kim Cương có bài viết Nhà hát Chèo Quân đội
vững bước đi lên, đăng trong tạp chí Sân khấu tháng 12 năm 2013, tr.14-15.
Nội dung bài viết về những bước thăng trầm và những thành tích nghệ
thuật nổi bật sau khi được nâng cấp từ Đoàn Chèo Tổng cục Hậu Cần
thành NHCQĐ qua cuộc phỏng vấn Nghệ sỹ Ưu tú Đào Lê - Giám đốc
Nhà hát [21];

7

Bài viết Bừng sáng chiếu chèo quân đội của tác giả Phương Anh, đăng
trong Tạp chí Văn Hiến Việt Nam, số 12 năm 2013, tr.34-37, bài viết sơ lược
về quá trình hình thành và phát triển của chiếu chèo quân đội và những thành
tích xuất sắc của NHCQĐ tại Hội diễn sân khấu Chèo Toàn quốc 2013 [2].
Năm 2013, Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Quốc Trượng Nghệ
thuật Chèo của Nhà hát Chèo Quân đội thời kỳ đổi mới, là công trình nghiên
cứu khoa học đầu tiên đi sâu vào khảo sát, nghiên cứu về những hoạt động
nghệ thuật của NHCQĐ với tư cách là một đối tượng nghiên cứu của đề tài;
song phạm vi đề tài chủ yếu là đánh giá thực trạng ở một số vở diễn đề tài
hiện đại và đề xuất giải pháp phát triển. Không đặt vấn đề về quản lý nghệ
thuật, cũng như quản lý Nhà hát [68].
Qua nghiên cứu, hầu hết các bài viết đều dừng lại ở mức độ đưa tin,
hay phân tích về giá trị nghệ thuật của các tác phẩm, hoặc mô tả, ngợi ca,
sự cống hiến, sáng tạo của các nghệ sỹ Chèo quân đội.
2.4. Đánh giá chung
Những nghiên cứu trên đã góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận về
quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung và quản lý
Nhà hát nghệ thuật nói riêng. Qua việc tham khảo các nghiên cứu trên đã
giúp học viên có cái nhìn tổng quan về thực trạng, cách thức công tác quản
lý tại các Nhà hát nghệ thuật chuyên nghiệp nói chung. Những đóng góp về
các giải pháp, kiến nghị của các tác giả về công tác quản lý có ý nghĩa rất
quan trọng, giúp các nhà hoạch định, các nhà quản lý vận dụng vào thực tế
quản lý văn hóa, nghệ thuật tại các đơn vị, địa phương mình.
Kết quả của các nghiên cứu trên đã đưa ra các luận cứ xác đáng,
mang tính khoa học cao, đạt được những kết quả nhất định. Song những
nghiên cứu, bài viết khoa học ở trên mới tập trung chủ yếu ở phần lý luận,
tính ứng dụng vào thực tế chưa cao.
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Trước sự phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ
trương, chính sách phát triển văn hóa, đặc biệt vấn đề quản lý nhà nước về
văn hóa nghệ thuật đã và đang thu hút sự quan tâm của các ngành, các cấp
lãnh đạo, các nhà khoa học. Nhiều công trình nghiên cứu cấp nhà nước, cấp
bộ ngành về quản lý Nghệ thuật biểu diễn được đầu tư, làm rõ cơ sở lý luận
và thực tiễn về quản lý văn hoá. Đồng thời, nhiều giải pháp khoa học được
hiện thực hóa.
Như vậy, qua thực tế khảo sát và nghiên cứu tư liệu cho thấy: đến
nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu về quản lý Nhà hát Chèo Quân
đội. Đề tài Quản lý Nhà hát Chèo Quân đội này của học viên sẽ kế thừa
và tiếp thu những tư liệu, công trình nghiên cứu khoa học trên, đồng thời sẽ
khảo sát kỹ hơn việc quản lý NHCQĐ trong thời kỳ hiện nay để làm khác
vấn đề nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng quản lý Nhà hát Chèo
Quân đội.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nhận thức sâu về công tác quản lý của Nhà hát Chèo Quân đội trong
thời hội nhập, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết chế
và chất lượng nghệ thuật của NHCQĐ.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng kết những vấn đề chung (về lý luận và pháp lý) về quản lý
nhà hát.
- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý của
NHCQĐ hiện nay.
- Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giúp
cho NHCQĐ đạt hiệu quả cao trong các hoạt động biểu diễn, đào tạo, xây
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dựng cơ sở vật chất theo xu thế hội nhập, đồng thời giữ được bản sắc Nghệ
thuật Chèo và đưa Nghệ thuật Chèo tới đông đảo quần chúng nhân dân.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Các hoạt động quản lý tại Nhà hát Chèo Quân đội, bao gồm: quản lý hoạt
động nghệ thuật, quản lý nguồn nhân lực, quản lý cơ sở vật chất và tài chính.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chủ yếu tập trung vào nghiên cứu chủ thể quản lý và các hoạt
động của nó. Tuy nhiên, đối tượng quản lý chính, là nhân lực hoạt động
nghệ thuật (diễn viên, nhạc công, nhân viên phục vụ), bên cạnh đó đối
tượng ngoài Nhà hát là khán giả cũng được xem xét để tìm hiểu những
phản hồi đối với hoạt động quản lý và hoạt động biểu diễn nghệ thuật của
Nhà hát Chèo Quân đội.
Thời gian nghiên cứu: Từ 2010 đến nay (từ khi được nâng cấp từ
Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Hậu cần lên Nhà hát Chèo Quân đội)
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nội dung theo yêu cầu của đề tài, người viết sẽ sử dụng
các phương pháp sau:
- Phương pháp tổng hợp tư liệu để làm cơ sở lý luận.
- Phương pháp khảo sát thực tiễn để điều tra, ghi chép, phỏng vấn,
ghi âm, chụp ảnh..., lấy các tư liệu tại Nhà hát Chèo Quân đội, làm minh
chứng, luận chứng lý luận, từ đó có cơ sở để đánh giá về công tác quản lý
Nhà hát Chèo Quân đội hiện nay.
- Phương pháp phỏng vấn sâu cũng được đề tài thực hiện nhằm kiểm
chứng thực tiễn về thực trạng công tác quản lý của NHCQĐ được khách
quan, từ đó đưa ra các giải pháp đề quản lý NHCQĐ hiệu quả hơn. Dự kiến
sẽ phỏng vấn sâu một số cán bộ, nghệ sĩ - chiến sĩ; trong đó tập trung trọng
tâm là cán bộ quản lý các mặt công tác của Nhà hát Chèo Quân đội.
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6. Đóng góp của đề tài
Đề tài góp phần nâng cao công tác quản lý của Nhà hát Chèo Quân đội,
mà trọng tâm là quản lý hoạt động nghệ nghệ thuật; đồng thời nâng cao nhận
thức về công tác quản lý; để xuất một số giải pháp về quản lý nguồn nhân lực,
phát huy nội lực, chế độ chính sách, truyền thông quảng bá và cũng là để góp
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nghệ - chiến sĩ.
Góp phần xây dựng kho tư liệu để những cá nhân, học viên trong và
ngoài đơn vị tham khảo.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm 3 chương, trong đó:
Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý Nhà hát và tổng quan về
Nhà hát Chèo Quân đội
Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà hát Chèo Quân đội
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
Nhà hát Chèo Quân đội
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ HÁT
VÀ TỔNG QUAN VỀ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘI
1.1. Những vấn đề chung về quản lý Nhà hát
1.1.1. Các khái niệm cơ sở
1.1.1.1. Thiết chế văn hóa
Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 4: "Thiết chế văn hóa là thuật
ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngành văn hóa Việt Nam từ những năm 70
của thể kỷ XX. Thiết chế văn hóa là chỉnh thể văn hóa hội tụ đầy đủ các
yếu tố gồm: cở sở vật chất, bộ máy tổ chức, hệ thống biện pháp hoạt động
và kinh phí hoạt động cho thiết chế đó".
Theo tác giả Nguyễn Hữu Thức:
Thiết chế văn hóa là một tổ chức xã hội ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu
văn hóa tinh thần của con người, bao gồm một số thành tố cơ bản có
liên quan với nhau một cách chặt chẽ. Muốn trở thành một thiết chế
văn hóa cần có 4 yếu tố đó là:
1-Có bộ máy nhân sự được tổ chức chặt chẽ
2-Có cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ hoạt động
3-Có luật lệ để vận hành
4-Có những hoạt động cụ thể, thường xuyên và có công chúng tham
gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa.
1.1.1.2. Nhà hát
Theo quan niệm hiện nay ở các nước trên thế giới đặc biệt là các
nước phát triển, Nhà hát là một đơn vị có chức năng biểu diễn nghệ thuật
phục vụ công chúng theo từng loại hình nghệ thuật khác nhau; mang tính
đặc thù; có nghệ sỹ biểu diễn, có phòng nghệ thuật, phòng marketing,
phòng phục trang, đạo cụ, câu lạc bộ khán giả, phòng trưng bày, thư viện,
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phòng tập cho các đoàn chuyên môn, phòng tổ chức biểu diễn, bán vé, có
nghệ sĩ biểu diễn, xây dựng chương trình, kế hoạch biểu diễn định kỳ,
thường xuyên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc. Như vậy, có
thể thấy rằng, để trở thành một Nhà hát với đúng nghĩa thì các đơn vị nghệ
thuật phải có rạp biểu diễn riêng cho loại hình nghệ thuật của mình và do
đơn vị điều hành quản lý.
Ở Việt Nam, “Nhà hát” theo nghĩa hẹp là cơ sở vật chất, tức đơn
thuần chỉ là những cái rạp lớn, nhỏ, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động
văn hóa, biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, hòa nhạc, giao lưu… phục vụ
công chúng, theo từng nội dung, mục đích, yêu cầu của chương trình nghệ
thuật [33, tr.16-17].
Nhà hát theo nghĩa rộng được hiểu trước hết là một thiết chế văn hóa
quan trọng trong hệ thống các thiết chế văn hóa Việt Nam; là một đơn vị
hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó có: hệ thống tổ chức, rạp hát,
nhà làm việc, nguồn nhân lực biểu diễn nghệ thuật, trang thiết bị... hoạt
động dưới sự chỉ đạo của ngành văn hóa.
Hiện nay ở nước ta vẫn còn 03 Nhà hát có quy mô lớn, được thiết kế
xây dựng từ thời Pháp tại 03 thành phố lớn của Việt Nam đó là: Nhà hát
Lớn thành phố Hà Nội (xây dựng năm 1901), Nhà hát Lớn thành phố Hải
Phòng (xây dựng năm 1904) và Nhà hát Lớn thành phố thành phố Hồ Chí
Minh (xây dựng năm 1900). Cùng với thời gian, sự biến động của lịch sử,
sự phát triển của đất nước, đến nay, trên khắp cả nước đã có nhiều Nhà hát
được xây dựng với nhiều kiểu dáng, mô hình khác nhau. Song các Nhà hát
có quy mô, tầm vóc và mang đầy đủ chức năng của một Nhà hát thì chủ
yếu tập trung ở những thành phố lớn.
Hiện nay ở Việt Nam đang tồn tại hai loại quan niệm về Nhà hát:
Quan niệm thứ nhất cho rằng Nhà hát chỉ là nơi biểu diễn của các
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nghệ sĩ với đầy đủ trang thiết bị phục vụ như: âm thanh, ánh sáng, phông
màn, phòng thay đồ, phòng hóa trang. Nhà hát hoạt động độc lập, là một
đơn vị phục vụ cho biểu diễn nghệ thuật, hay có thể kết hợp làm nơi tổ
chức các sự kiện khác.
Ví dụ: Nhà hát Lớn Hà Nội là đơn vị thuộc sự quản lý trực tiếp của
Bộ Văn hóa thể thao và du lịch. Hiện cơ cấu biên chế tổ chức ở đây chỉ có
Ban quản lý, có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật,
không có chức năng biểu diễn nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn;
Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, số 140 đường Cộng Hòa, Thành phố
Hồ Chí Minh có Ban quản lý riêng và trực thuộc sự quản lý của Trường
Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là nơi tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ cho quân đội ở khu vực phía Nam, không có biên chế lực
lượng biểu diễn; Nhà hát Lớn Hải Phòng (Nhà hát Thành phố) là nơi tổ
chức các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật của thành phố.
Quan niệm thứ hai cho rằng Nhà hát trước hết phải là một tổ chức
nghệ thuật với chức năng chính là biểu diễn nghệ thuật phục vụ công
chúng, khán giả, về cơ cấu tổ chức phải có từ hai đoàn NTBD trở lên và
các phòng ban, cơ quan chức năng; cùng với cơ sở vật chất, phương tiện
hoạt động, nơi làm việc, nơi tập luyện, nơi biểu diễn (có thể là Hội trường,
Rạp hát, Nhà hát).
Ví dụ: Nhà hát Chèo Hà Nội có rạp Đại Nam ở số 98 phố Huế và
Rạp 15 Nguyễn Đình Chiểu; Nhà hát Chèo Việt Nam có nơi biểu diễn là
Rạp Kim Mã, số 71 Kim Mã (hay số 1 Giang Văn Minh) Ba Đình, Hà Nội;
Nhà hát Ca - Múa - Nhạc Việt Nam có Nhà hát Âu Cơ tại số 8 Đường
Huỳnh Thúc Kháng là nơi biểu diễn do Nhà hát quản lý; Nhà hát Ca - Múa
Nhạc Quân đội có Nhà hát Quân đội tại số 6 Hồ Tùng Mậu là nơi biểu
diễn; Nhà hát Tuổi Trẻ có cơ sở biểu diễn ở số 11 phố Ngô Thị Nhậm; Nhà
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hát Hồng Hà là nơi biểu diễn của Nhà hát Tuồng Việt Nam ở số 51 phố
Đường Thành Hà Nội; ...
Hiện nay một số đơn vị nghệ thuật được gọi là “Nhà hát” nhưng mô
hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất trang bị chưa xứng tầm Nhà
hát, vẫn chỉ là Đoàn nghệ thuật. Một số Nhà hát do mới được nâng cấp lên
Nhà hát, chưa được đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nên vẫn chưa có nơi biểu
diễn riêng cho loại hình nghệ thuật của mình, trong đó phải kể đến Nhà hát
Nhạc vũ kịch, Nhà hát Kịch Quân đội, Nhà hát Cải lương Trung ương và
một số Nhà hát ở các tỉnh như Nhà hát Chèo Thái Bình, Nhà hát Chèo Hải
Dương, Nhà hát Chèo Nam Định ...
Như vậy, có thể thấy rằng, từ “Nhà hát” thực sự đầy đủ, đúng nghĩa
như mô hình các Nhà hát trên thế giới hiện nay ở Việt Nam cũng đã có một
số Nhà hát, song mới đang ở giai đoạn phát triển hoàn thiện: có bộ máy tổ
chức, có các phòng, ban, có nghệ sĩ biểu diễn, có đạo diễn, chỉ huy, biên đạo,
có rạp biểu diễn riêng ... Nhìn chung, Nhà hát là mô hình khép kín, từ ý
tưởng, đến tư duy sáng tạo, quá trình thực hành sáng tạo, hoàn thiện các tác
phẩm, chương trình nghệ thuật và trình diễn phục vụ công chúng, khán giả
tại Nhà hát của mình.
Ngoài chức năng chính là tổ chức biểu diễn và biểu diễn nghệ thuật
thì ngày nay cùng với sự phát triển và nhu cầu của xã hội, Nhà hát còn có
thêm một số chức năng mới như kết hợp hoạt động du lịch, là địa điểm tổ
chức các sự kiện chính trị, hoạt động xã hội.
1.1.1.3. Nhà hát Chèo, Nhà hát Chèo Quân đội
Từ khái niệm và cơ sở lý luận chung về Nhà hát, chúng tôi đã tìm
hiểu, nghiên cứu về Nhà hát Chèo và Nhà hát Chèo Quân đội để có cái nhìn
khách quan, làm cơ sở đánh giá một cách khái quát về đơn vị nghệ thuật
đặc thù này.
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- Nhà hát Chèo:
Nhìn chung, các Nhà hát ở nước ta đều có chức năng là truyền bá
các giá trị văn hóa, tinh hoa của nhân loại. Dù ở bất kỳ loại hình nghệ thuật
nào, các Nhà hát luôn bám sát các chức năng của văn hoá và phát triển theo
chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; phát huy tinh thần tự tôn
dân tộc; mang đậm tính nhân văn, tính trữ tình; theo đạo hiếu uống nước nhớ
nguồn của dân tộc ta và luôn hướng con người tới chân, thiện, mĩ.
Nhà hát Chèo về mặt cơ cấu tổ chức cũng giống như các Nhà hát của
các loại hình nghệ thuật khác như: Tuồng, Cải lương, Ca Múa, Kịch... cũng
có hệ thồng nhà làm việc, Rạp hát hoặc địa điểm biểu diễn cố định và cơ sở
vật chất; bộ máy tổ chức gồm có Ban giám đốc, các phòng, ban, đoàn biểu
diễn; nguồn nhân lực gồm nhân lực quản lý, nhân lực hoạt động nghệ thuật
và nhân lực phục vụ đảm bảo; các quy chế, quy định, văn bản quản lý...
Điểm khác biệt giữa Nhà hát Chèo và các Nhà hát nghệ thuật khác:
Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc, phát
triển từ hình thức nghệ thuật diễn xướng dân gian, hình thức nghệ thuật gồm
diễn, hát, múa; có tính chất tự sự, trữ tình, ước lệ.
Từ cơ sở phân tích đặc tính chung và riêng về Nhà hát Chèo, nghệ
thuật Chèo, từ đó chúng ta có thể đưa ra khái niệm như sau: Nhà hát Chèo là
một thiết chế văn hóa đặc biệt không giống với bất kỳ thiết chế văn hóa nào
khác cả về hình thức lẫn nội hàm, với ngôn ngữ nghệ thuật phong phú, tính
chất độc đáo, là sự tổng hòa của các loại hình nghệ thuật hội họa, điêu khắc,
âm nhạc, múa...
- Nhà hát Chèo Quân đội:
Về hình thức nghệ thuật, NHCQĐ cũng giống như Nhà hát Chèo
Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội và các Nhà hát Chèo các tỉnh, thành phố.
Song về cơ cấu tổ chức, hình thức quản lý, chức năng nhiệm vụ, NHCQĐ
lại có những điểm khác với các Nhà hát nghệ thuật ngoài quân đội. Vì vậy
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chúng ta có thể khái quát về NHCQĐ như sau: Nhà hát Chèo Quân đội là
một đơn vị nghệ thuật, hoạt động về loại hình nghệ thuật Chèo, được nâng
cấp từ Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần; là một thiết chế văn hóa của quân đội
và đồng thời mang đầy đủ hình thức, tính chất, nội dụng của thiết chế Nhà
hát Chèo....
1.1.1.4. Quản lý Nhà hát
Tác giả Mai Hữu Khuê đã nhận định: “Quản lý là hoạt động nhằm
tác động một cách có tổ chức của chủ thể vào một đối tượng nhất định để
điều chỉnh các quá trình xã hội và các hành vi của con người, nhằm duy trì
tính ổn định và sự phát triển của đối tượng theo những mục tiêu đã định”
45, tr.68.
Từ khái niệm: “Quản lý nhà nước về văn hóa là sự quản lý của nhà
nước đối với toàn bộ hoạt động văn hóa của quốc gia bằng quyền lực của
nhà nước thông qua hiến pháp, pháp luật và cơ chế chính sách nhằm đảm
bảo sự phát triển của nền văn hóa dân tộc” [33, tr.15], có thể thấy, quản lý
nhà nước về văn hóa là hoạt động mang tính tất yếu khách quan, một dạng
đặc biệt của quản lý, giúp nhà nước định hướng, thúc đẩy văn hóa phát
triển. Từ góc độ quản lý nhà nước về văn hóa, chúng ta nhận thức: Quản lý
Nhà hát là hoạt động quản lý văn hóa, quản lý một đơn vị hành chính có cơ
cấu tổ chức hoàn chỉnh, mang đầy đủ tính pháp lý, có chức năng tổ chức,
tham gia các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, chịu sự chỉ đạo về
chuyên môn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
đồng thời chịu sự lãnh đạo trực tiếp của các cơ quan chủ quản như: bộ ngành,
tỉnh, thành phố, địa phương nơi mà Nhà hát đang tồn tại.
Công tác quản lý ở một Nhà hát đứng đầu là ban giám đốc lãnh đạo,
chỉ đạo các phòng, ban, đoàn diễn; các phòng, ban, đoàn diễn lãnh đạo, chỉ
đạo đến cấp tổ, đội hoặc trực tiếp đến từng cá nhân (nếu không có cấp tổ,

17

đội); cấp tổ, đội lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp từng cá nhân thực hiện nhiệm
vụ. Đây là hệ thống quản lý ngành dọc, có sự phân công phân quyền ở từng
cấp rõ rệt.
Từ cơ sở phân tích trên, quan niệm về quản lý Nhà hát có thể được
phát biểu như sau: Quản lý Nhà hát là hoạt động quản lý, có chức năng điều
hành, duy trì tất cả các mặt hoạt động trong đó định hướng phát triển nghệ
thuật đóng vai trò quan trọng, cụ thể là xây dựng, phát triển các chương
trình nghệ thuật có chất lượng phục vụ công chúng, phục vụ nhiệm vụ
chính trị của đơn vị.
Theo khái niệm quản lý Nhà hát, việc nghiên cứu chức năng, nhiệm
vụ của Nhà hát ở nước ta cho thấy các Nhà hát từ trung ương đến địa
phương đều có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong
đó chủ yếu là tổ chức biểu diễn nghệ thuật; do đó quản lý Nhà hát là quản lý
mọi mặt từ nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, chương trình kịch mục
đến các hoạt động thực hành như: xây dựng, triển khai các kế hoạch, sáng
tác, dàn dựng, biểu diễn, truyền thông quảng bá. Tất cả các hoạt động quản
lý đó, đều hướng tới sự phát triển bền vững của một Nhà hát và thành quả
sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ được công chúng đón nhận.
Những sản phẩm tinh thần có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung, tư
tưởng, chủ đề mang giá trị thời đại giúp Nhà hát giữ vững thương hiệu,
quảng bá hình ảnh, kéo khán giả đến với sân khấu của mình. Quản lý tốt,
doanh thu hiệu quả, sẽ giúp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
cho nghệ sĩ, giúp nghệ sĩ yên tâm, tin yêu Nhà hát, thăng hoa trong sáng tạo.
Quản lý tốt giúp Nhà hát phát triển đúng hướng, phát huy tốt mọi nguồn lực,
đó chính là chiến lược phát triển bền vững, hiệu quả của công tác quản lý
Nhà hát hiện nay.
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1.1.1.5. Biểu diễn nghệ thuật
Biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam được khái quát tại Nghị định số
79/2012/NĐ-CP Ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu như sau: "Biểu
diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực tiếp trước
công chúng của người biểu diễn" [20, tr.1].
Quy chế Hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiêp (ban hành theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày
02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin) tại Điều 4 chương 2, đã
khẳng định:
Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp là hoạt động đưa chương
trình, tiết mục, vở diễn đến với công chúng qua sự trình diễn
của diễn viên chuyên nghiệp, thể hiện hình tượng nghệ thuật,
phản ánh cuộc sống thông qua tác phẩm sân khấu, ca, múa,
nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống,
nâng cao dân trí, thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa
tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [13, tr.2].
1.1.1.6. Quản lý nghệ thuật, biểu biểu diễn nghệ thuật
- Quản lý nghệ thuật
Nghệ thuật là hoạt động sáng tạo trong đó con người là nhân tố quyết
định. Quản lý nghệ thuật tức là quản lý con người và sự sáng tạo của con
người. Nguồn nhân lực nghệ thuật không hoàn toàn giống các lực lượng lao
động khác trong xã hội vì môi trường hoạt động của họ là sự vân động, sự
sáng tạo không ngơi nghỉ. Do đó, để nuôi dưỡng và phát triển tài năng
nghệ thuật là cả một quá trình, từ phát hiện nhân tài, đến đào tạo, nuôi
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dưỡng và kích thích phát huy họ sáng tạo; cùng với sự chăm lo tạo điều
kiện thuân lợi họ có môi trường sáng tạo nghệ thuật, cống hiến cho xã hội.
- Quản lý biểu diễn nghệ thuật
Là hoạt động quản lý mang tính đặc thù, là sự tác động của nhà nước
thực hiện quyền lực công để điều chỉnh toàn bộ hoạt động nghệ thuật biểu
diễn luôn mang tính chuyên nghiệp trên phạm vi cả nước; đồng thời qua
hoạt động quản lý nhằm đưa nghệ thuật phát triển đi đúng định hướng
đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; đúng với thuần phong mỹ tục, đạo
lý nhân văn của dân tộc, qua đó thiết lập trật tự kỷ cương của hoạt động
biểu diễn nghệ thuật.
Hiện nay, ở nước ta, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ
thuật biểu diễn được thực hiện theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày
5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời
trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi
hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày
15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
79/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Ngày 24/3/2016, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và
Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ
01/5/2016. Sau 5 năm thực hiện hai văn bản trên, hoạt động biểu diễn nghệ
thuật đã có những chuyển biến tích cực, tạo hành lang pháp lý, đơn giản
hóa các thủ tục hành chính, làm minh bạch công tác quản lý, góp phần đưa
hoạt động NTBD phát triển đúng định hướng của Đảng, đưa chủ trương,
đường lối của Đảng vào cuộc sống.
Tuy nhiên, NTBD là lĩnh vực chứa đựng nhiều yếu tố đặc thù, do
tính tiếp nhận và tính sáng tạo trong bối cảnh đất nước đang phát triển và
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hội nhập với thế giới. Sau nhiều năm thực hiện, Nghị định số 79/2012/NĐCP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, một số
quy phạm pháp luật hiên tại không còn phù hợp với thực tế đời sống nghệ
thuật cần được điều chỉnh, chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện.
Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn
hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo “Tạo điều kiện, khuyến khích
sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, góp
phần xây dựng, phát triển NTBD Việt Nam trong thời kỳ mới” nhằm hoàn
thiện các chính sách pháp luật trong lĩnh vực NTBD. Vừa qua Bộ văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 127/TTg - BVHTTDL ngày 08 thánh
5 năm 2018 lên Chính phủ về việc “Đề nghị xây dựng Nghị định quy định
về hoạt động nghệ thuật biểu diễn” [18].
1.1.2. Nội dung quản lý Nhà hát
1.1.2.1. Xây dựng văn bản quản lý
Văn bản quản lý giữ vị trí vai trò quan trọng không thể thiếu trong
mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong hoạt động quản lý nhà nước.
Để quản lý thống nhất, thực thi quyền lập pháp nhà nước, thực thi
hiệu quả pháp luật của bộ máy quản lý nhà nước: Ngày 22 tháng 6 năm
2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành
Luật số: 80/2015QH13 về "Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật".
Để tăng cường công tác quản lý Văn bản hành chính trong các cơ
quan, đơn vị Quân đội ngày 26 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng ban hành Thông tư số 92/2012/TT-BQP, về "Hướng dẫn về thể thức
và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của cơ quan, đơn vị trong Quân
đội". Tại Điều 2 của Thông tư đã Quy định:
Văn bản hành chính trong các cơ quan, đơn vị Quân đội gồm:
Quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định, thông báo, hướng dẫn,
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chương trình, kế hoạch, nghị quyết, dự án, tờ trình, đề án, phương
án, hợp đồng, báo cáo, biên bản, công điện, công văn hành chính,
bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy ủy
quyền, giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy mời, giấy
ủy nhiệm, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu trình, phiếu giải
quyết văn bản, phiếu trình văn bản (đối với vấn đề đơn giản), phiếu
trình giải quyết công việc, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công [12].
Từ kết quả nghiên cứu về quản lý Nhà hát cho thấy: Quản lý Nhà
hát ở nước ta hiện nay chỉ là quản lý thực thi nhiệm vụ do cơ quan quản lý
Nhà nước có thẩm quyền giao. Do vậy việc vận dụng các văn bản chỉ đạo
của cấp trên vào xây dựng, ban hành các văn bản của Nhà hát mục đích để
quản lý chỉ đạo triển khai nội bộ Nhà hát và thực thi quản lý Nhà hát. Các
văn bản NHCQĐ ban hành chủ yếu là Nghị quyết, Quy chế, Quy định,
Quyết định, Hướng dẫn, Kế hoạch, kết luận, công văn, báo cáo...
Xây dựng văn bản quản lý thuộc thẩm quyền Nhà hát ban hành về
công tác nghệ thuật, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hành chính
hậu cần, tài chính, được các phòng cơ quan chuyên môn của Nhà hát nghiên
cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Đảng, Nhà nước,
Quân đội, từ đó làm căn cứ để xây dựng dự thảo, ban hành các văn bản thực
thi, đảm bảo về cơ sở pháp lý, hình thức, nội dung dễ hiểu, dễ thực hiện.
Việc xây dựng văn bản quản lý, giúp cho công tác quản lý, vận
hành ngày một mang tính khoa học cao, tránh được lề thói quản lý vô
nguyên tắc, quan liêu, đại khái.
Xây dựng văn bản quản lý tốt sẽ mang lại hiệu quả, hiệu suất công
việc cao, khắc phục được tính chây ỳ, dựa dẫm; đồng thời là cơ sở để thực
thi các biện pháp quản lý, nhằm hướng tới tính thống nhất cao.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm của Nhà hát,
tình hình thực tế các đơn vị, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của từng vùng
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miền, từng đơn vị, chương trình kịch mục, phương tiện kỹ thuật, công tác
đảm bảo nguồn nhân lực của Nhà hát.... từ đó xây dựng kế hoạch dự thảo
báo cáo Đảng ủy, BGĐ xem xét, chỉnh lý, bổ sung, đưa vào kế hoạch báo
cáo thủ trưởng TCCT phê duyệt và triển khai phối hợp với các cơ quan đơn
vị thực hiện biểu diễn.
Để việc xây dựng các văn bản quản lý của Nhà hát thực thi hiệu
quả, thì việc xây dựng các văn bản phải đảm bảo đúng trình tự các bước từ:
soạn thảo dự thảo, lấy ý kiến tham gia xây dựng, được cấp có thẩm quyền,
thẩm định dự thảo xem xét thông qua văn bản và công bố văn bản, gửi và
lưu giữ văn bản.
Để văn bản thực sự phát huy tính hiệu quả, hiệu lực thì cần phải tổ
chức triển khai quán triệt hướng dẫn nghiêm túc, cụ thể tới từng cá nhân
của Nhà hát, để từng cá nhân hiểu và làm theo. Bên cạnh việc thực thi văn
bản thì việc quản lý, giám sát thực hiện có ý nghĩa quyết định đến kết quả
của văn bản ban hành.
1.1.2.2. Quản lý hoạt động nghệ thuật
- Xây dựng và quản lý chương trình biểu diễn nghệ thuật
Xây dựng và quản lý chương trình nghệ thuật là một quy trình khép
kín được hiểu là cả một quá trình từ tư duy ý tưởng, triển khai ý tưởng,
thực hành sáng tạo, trình diễn kết quả nghệ thuật trước công chúng. Để xây
dựng một chương trình hay một tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao,
được công chúng đón nhận thì vai trò của nhà quản lý hết sức quan trọng
bởi các hoạt động sau: Xuất phát từ xây dựng ý tưởng, người quản lý lựa
chọn nội dung, chủ đề, thiết kế kịch bản; xây dựng, triển khai kế hoạch, đầu
tư, tổ chức nhân lực, vật lực; thực hiện, giám sát chỉ đạo định hướng, chỉnh
lý, nghiệm thu; quảng bá giới thiệu; tổ chức biểu diễn phục vụ công chúng;
kiểm soát chặt chẽ nội dung, chất lượng nghệ thuật.
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Để xây dựng, quản lý tốt chương trình biểu diễn thì vai trò nguồn
nhân lực giữ vị trí then chốt, bởi vì, nghệ thuật là sự sáng tạo của con
người, biểu diễn nghệ thuật là trình diễn kết quả của quá trình sáng tạo
trước công chúng của nghệ sĩ. Vì vậy, quản lý chương trình nghệ thuật
chính là quản lý đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn và phương tiện biểu diễn.
Để xây dựng và quản lý tốt chương trình biểu diễn thì nhà quản lý
phải xây dựng chủ trương kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách thật chi tiết
dựa trên thực tế, tùy theo cấp độ, điều kiện thực tế về con người, cơ sở vật
chất, đầu tư nguồn lực của mỗi Nhà hát, đơn vị nghệ thuật mà điều chỉnh
mức độ quản lý, cấp độ dàn dựng, mục đích quản lý chương trình nghệ thuật
cho phù hợp.
- Tổ chức và quản lý hoạt động biểu diễn
Đây là "hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công
chúng qua sự trình diễn của diễn viên chuyên nghiệp, thể hiện hình tượng
nghệ thuật, phản ánh cuộc sống thông qua tác phẩm sân khấu, ca, múa,
nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao dân trí,
thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, góp
phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc" [13, tr.2].
Để tổ chức và quản lý hoạt động biểu diễn, đưa chương trình nghệ
thuật của Nhà hát đến với công chúng trước hết phải làm tốt công tác tổ chức
biểu diễn. Song để làm tốt công tác tổ chức biểu diễn, mỗi Nhà hát phải xây
dựng cho mình một chiến lược quảng bá hình ảnh, đón bắt nhu cầu nghệ
thuật của xã hội, xu hướng phát triển nghệ thuật; đồng thời xây dựng, triển
khai các kế hoạch phát triển nghệ thuật mang tính chiến lược, bền vững.
1.1.2.3. Quản lý cơ sở vật chất và tài chính
Cơ sở vật chất của Nhà hát gồm có hai phần đó là: Cơ sở hạ tầng,
trang thiết bị, phương tiện hoạt động; nguồn lực tài chính.

24

- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện hoạt động gồm
Hệ thống nhà làm việc, nhà ở, nơi tập luyện, biểu diễn, các không
gian sinh hoạt chung và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật. Các trang thiết
bị, phương tiện nghệ thuật phải đảm bảo phục vụ tốt cho mọi hoạt động của
các cơ quan (phòng, ban, đoàn diễn) trong Nhà hát để thực hiện tốt chức
năng nhiệm vụ, phát huy tốt khả năng, năng lực của từng tập thể, cá nhân.
Người quản lý phải sử dụng hết công năng của cơ sở vật chất, chống lãng
phí, đầu tư dàn trải; thường xuyên có các hoạt động duy tu, bảo dưỡng, sửa
chữa, bổ sung.
- Quản lý tài chính
Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, phải có hoạt động quản
lý, thu, chi khoa học, có kế hoạch rõ ràng, đảm bảo đúng, đủ thủ tục
nguyên tắc tài chính, quyền lợi của người lao động.
+ Quản lý nguồn thu gồm có: Nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước,
nguồn thu từ hoạt động biểu diễn, nguồn thu từ các dịch vụ (nếu có); tất cả
các nguồn thu phải nộp về cơ quan tài chính và phải có phiếu thu.
+ Quản lý phần chi: Tất cả các khoản chi tài chính do chủ tài khoản
đơn vị ký lệnh chi, bảo đảm phân bổ ngân sách hợp lý, đúng theo quy
định. Các khoản chi do các ngành xây dựng, thực hiện kế hoạch chi theo
quy định như: công tác nghệ thuật, công tác hành chính hậu cần, công tác
vật tư, trang thiết bị biểu diễn, công tác đảng, công tác chính trị... và toàn
bộ hoạt động tài chính khác của Nhà hát (chi lương, các khoản phụ cấp,
chế độ bồi dưỡng, luyện tập, biểu diễn, lễ, tết... và các khoản chi phúc lợi
của đơn vị).
+ Nội dung quản lý hoạt động thu, chi tài chính cần đặt dưới sự giám
sát, kiểm tra của Hội đồng Quân nhân, Đảng ủy Nhà hát.
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1.1.2.4. Quản lý nguồn nhân lực
Quản lý nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và các
hoạt động thu hút, đào tạo - phát triển và duy trì con người của một tổ chức
nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên [62].
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức NTBD là hoạt động quản lý
con người nhằm phát huy những tiềm năng của con người trong tổ chức
NTBD bao gồm thể lực và trí lực (đặc biệt là khả năng sáng tạo) của toàn
bộ đội ngũ diễn viên, đạo diễn, cán bộ nhân viên, nhằm hoàn thành
sứ mệnh và sự phát triển của tổ chức nghệ thuật [60].
Hiện nay, quản lý nguồn nhân lực ở các Nhà hát nghệ thuật Việt Nam
hầu hết đều theo mô hình quản lý hành chính và quản lý theo mô hình
phân cấp từ cao xuống thấp. Các đơn vị nghệ thuật đa số vẫn còn dè dặt,
chưa dám bứt phá khỏi cơ chế bao cấp, không theo kịp sự phát triển của cơ
chế thị trường. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến chất lượng nguồn nhân
lực kém phát triển.
Nguồn nhân lực sáng tạo trở thành yếu tố quan trọng bậc nhất trong
cấu trúc của tổ chức nghệ thuật. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng nguồn
lực này (phát huy được hiệu quả khả năng, sức sáng tạo, lòng yêu nghề,
tâm huyết với nghề...s) vẫn đang là bài toán khó đối với các nhà quản lý,
các nhà hoạch định chính sách.
1.1.2.5. Kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng
Kiểm tra giám sát là phương tiện, công cụ để người quản lý theo dõi,
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cấp dưới thuộc quyền. Qua
hoạt động kiểm tra, giám sát người quản lý biết được tiến độ, chất lượng
thực hiện công việc, từ đó chỉ ra ưu điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục.
Nếu không có hoạt động kiểm tra giám sát, chủ thể quản lý sẽ không
thể đưa ra các chủ trương lãnh đạo và những quyết sách chính xác để thực
hiện mục tiêu đã đề ra.
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Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác
kiểm tra giám sát. Người coi công tác kiểm tra, giám sát là một khâu quan
trọng trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng.
Vì vậy hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá của nhà nước đối với
lĩnh vực văn hóa, mục đích làm cho văn hóa phát triển theo hướng có ích
cho con người, phát triển con người và xã hội. Bởi: có làm tốt công tác
kiểm tra giám sát, có tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu
dương khen thưởng, xử lý vi phạm thì phong trào thi đua mới thực sự phát
huy được hiệu quả.
Thực Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 339/CT-ĐUQSTW
của Đảng ủy Quân sự Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong
trào thi đua quyết thắng, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển
hình tiên tiến trong quân đôi". Tại NHCQĐ, việc phát động các phong trào
thi đua gắn kết với tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát chặt chẽ là chủ
trương, giải pháp hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phong trào thi
đua của Nhà hát.
1.1.3. Cơ sở pháp lý của quản lý Nhà hát
1.1.3.1. Định hướng của Đảng về phát triển sân khấu truyền thống
Trong Nghị quyết số: 23-NQ/TW, Đảng ta đã khẳng định quan điểm
chỉ đạo: "Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế
của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mĩ của
con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây
dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con
người Việt Nam" [8].
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc là quan điểm nhất quán của Đảng ta [27]. Chủ trương, quan
điểm đó, tiếp tục được Đảng ta khẳng định bằng sự ra đời Nghị quyết 23
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của Bộ chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ
thuật trong thời kỳ mới, trong đó nêu rõ xây dựng phát triển văn học nghệ
thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân
chủ, vươn lên hiện đại... ; đồng thời Đảng ta xác định rõ: "Chăm lo cho văn
hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội" [8].
Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;
Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (Khóa X) về “Chống
xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”;
Thông báo Kết luận số 213-TB/TW ngày 02/01/2009 của Ban Bí thư (Khóa
X) và Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện Đề án
“Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”.
Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đảng: Ngày 20 tháng
4 năm 2017, Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 355-CT/QUTW
“Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa văn học, nghệ
thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”. Quân ủy Trung ương xác định
“văn hóa, văn học, nghệ thuật là bộ phận hữu cơ, vũ khí sắc bén của công
tác tư tưởng, để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị” [57].
1.1.3.2. Quy định của Nhà nước về biểu diễn nghệ thuật
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ
thuật biểu diễn, trong những năm gần đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã
tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản
lý hoạt động biểu diễn bằng cách đã ban hành nhiều văn bản pháp quy,
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tính chuyên nghiệp trong hoạt động biểu
diễn nghệ thuật. Cụ thể là:
Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành quy chế hoạt động
biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đã khẳng định rõ

28

về nguyên tắc quản lý: "Nhà nước thống nhất quản lý các hoạt động biểu
diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp bằng pháp luật"; đồng
thời khẳng định rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước trong định hướng quản
lý, phát triển đối với lĩnh vực NTBD: "Nhà nước tạo điều kiện để công dân
được quyền chủ động sáng tạo trong BDNT; khuyến khích việc sưu tầm,
nghiên cứu, giữ gìn, phát triển nghệ thuật dân tộc; tiếp thu có chọn lọc những
tinh hoa nghệ thuật thế giới và đưa ra nước ngoài biểu diễn những chương
trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" [13, tr.2].
Ví dụ: Khi xây dựng kế hoạch biểu diễn hàng năm của NHCQĐ,
PNT phải căn cứ vào văn bản quy định như Nghị định số 79/2012/NĐ-CP,
Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trình
diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi
âm, ghi hình ca múa nhac, sân khấu"; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và
Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
Quy định số 1179/QĐ-CT, ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Tổng cục
Chính trị/QĐNVN quy định về "Quản lý hoạt động của các Đoàn nghệ thuật
chuyên nghiệp quân đội và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong
các đơn vị quân đội" Như sau:
Về nguyên tắc quản lý, tại Điều 9 đã quy định: “Bộ Quốc phòng thống
nhất quản lý hoạt động của các đoàn nghệ thuật quân đội bằng Pháp luật của
Nhà nước và Điều lệnh quân đội; các đoàn nghệ thuật quân đội, chịu sự quản
lý của cơ quan chính trị các cấp theo phân cấp, đồng thời sự quản lý nhà
nước theo hệ thống quản lý của Bộ Văn hóa”.
Tại Điều 11: Nội dung quản lý nhà nước đối với các đoàn nghệ thuật
quân đội ghi rõ:
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1-Quản lý thông qua chỉ đạo toàn diện hoạt động của các đoàn nghệ
thuật chuyên nghiệp quân đội.
2-Bằng các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý hoạt động biểu
diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
3-Định hướng nội dung, phê chuẩn chương trình biểu diễn và các
hoạt động nghệ thuật khác.
4-Bằng kế hoạch, quy hoạch hệ thống các đoàn nghệ thuật quân đội.
5-Bằng ngân sách hoạt động và đầu tư trang thiết bị.
6-Quản lý đội ngũ cán bộ, diễn viên chuyên nghiêp quân đội thông
qua Điều lệnh Quân đội và quy định khác.
7-Bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động nghệ thuật [66].
Như vậy, có thể thấy rõ quy định của quân đội về quản lý nhà nước
đối với các hoạt động nghệ thuật trong quân đội là hết sức chặt chẽ, trên
toàn diện các mặt công tác của các đoàn nghệ thuật. Đó chính là đặc điểm
riêng biệt, “tính Đảng” trong công tác quản lý văn hóa, văn nghệ trong
quân đội Nhân dân Việt Nam.
1.2. Tổng quan về Nhà hát Chèo Quân đội
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.2.1.1. Các giai đoạn phát triển
Nhà hát Chèo Quân đội, tiền thân là Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần,
thành lập theo Quyết định số 97-QĐCC, ngày 01/10/1954 của Chủ nhiệm
Tổng cục Cung cấp, Bộ Quốc phòng, tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh
Thái Nguyên. Ngày 02/2/2010 được nâng cấp thành Nhà hát Chèo Quân
đội, dưới sự quản lý của Tổng cục Chính trị, QĐNDVN.
Là đơn vị nghệ thuật Chèo duy nhất của quân đội, với hơn 60 năm
hình thành và phát triển, NHCQĐ đã dàn dựng thành công trên 100 vở
diễn, chương trình nghệ thuật. Với chức năng nhiệm vụ biểu diễn phục vụ
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bộ đội và nhân dân, NHCQĐ đã có mặt khắp các chiến trường, các vùng
miền của đất nước, biểu diễn phục vụ, động viên, khích lệ quân và dân ta
lao động, học tập, chiến đấu. Địa bàn biểu diễn của NHCQĐ là toàn quân,
toàn quốc; đặc biệt là phục vụ bộ đội, nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo.
Trong kháng chiến chống Mỹ, khi đường dây 559 ra đời, Đoàn được
bổ sung thêm Đội Chèo của tỉnh đội Hưng Yên và Đội Văn công Sư đoàn
330, đổi tên thành Đoàn Văn công Trường Sơn thuộc TCHC. Trên suốt
tuyến đường Trường Sơn lịch sử, với hàng ngàn đơn vị, nơi nào có bộ đội,
thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... là nơi ấy có dấu chân các
diễn viên của Đoàn. Song, nhiều đồng chí của Đoàn đã anh dũng hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ.
Ngay sau khi miền Nam được giải phóng, Đoàn đã có mặt tại nhiều
vùng, đem tiếng hát chèo cách mạng, động viên đồng bào miền Nam tích
cực lao động, tăng gia sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định
cuộc sống.
Thời kỳ 1978 - 1990, có thể nói là thời kỳ khủng hoảng về định
hướng của sân khấu chèo. Tuy nhiên, chèo Hậu cần vẫn đứng vững trong
cơ chế thị trường và kiên định phát triển nghệ thuật chèo truyền thống.
Đoàn đã cho ra mắt hàng loạt vở diễn ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách
mạng; ca ngợi tư tưởng yêu nước, thương dân, trọng nghĩa, khinh tài, phê
phán cái xấu, cái ác.
Từ năm 1990 đến nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đoàn
Nghệ thuật Chèo TCHC và sau đó là NHCQĐ đã nhanh chóng đổi mới cả
nội dung lẫn hình thức hoạt động nghệ thuật. Đoàn tiếp tục đẩy mạnh khai
thác các đề tài lịch sử, chiến tranh, cách mạng, dân gian, đương đại và đã
đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp
toàn quốc và toàn quân.
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1.2.1.2. Kết quả hoạt động
Là một đơn vị nghệ thuật có địa bàn hoạt động rộng trên phạm vi
toàn quân, toàn quốc, hàng năm, NHCQĐ được TCCT giao chỉ tiêu biểu
diễn phục vụ bộ đội và nhân dân là 120 buổi diễn. Song kết quả biểu diễn
hàng năm của Nhà hát luôn vượt mức chỉ tiêu từ 20 đến 40%. Kết quả tìm
hiểu tại Phòng Nghệ thuật cho thấy:
Hàng năm, NHCQĐ biểu diễn trung bình từ 145 đến 175 buổi.
Ngoài ra, nhiều chương trình, vở diễn của Nhà hát thường được
phát trên sóng phát thanh, truyền hình của cả nước. Mỗi năm,
Nhà hát dàn dựng mới từ 2 đến 3 chương trình, vở diễn đưa vào
biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân cả nước. Các chương trình,
kịch mục hiện đang biểu diễn của mỗi đoàn rất phong phú với
trên 10 chương trình, kịch mục khác nhau, từ vở diễn dài 2 giờ 30
phút đến những chương trình trích đoạn, ca nhạc nhỏ lẻ [54],
[PL2.1.6, tr.148].
Từ khi thành lập đến nay, Nhà hát đã có 105 chương trình, kịch mục
được dàn dựng, trong đó có hơn 70 vở diễn và 35 chương trình trích đoạn,
ca nhạc kịch ngắn được dàn dựng thành công, phục vụ tốt cho nhiệm vụ
chính trị trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Nhiều vở
diễn đã đạt giải thưởng cao tại các kỳ thi, liên hoan, hội diễn [52, tr.35],
[54]. Tiêu biểu như các vở:
Trần Quốc Toản ra quân, Nguyễn Viết Xuân, Ðường về trận địa,
Lá thư tiền tuyến, Chuyến đò sông Mã, Anh lái xe và cô chống
lầy, Bài ca giữ nước, Chiếc bóng oan khiên, Người tử tù mất tích,
Nữ tú tài, Chu Văn An - Người thầy của muôn đời, Nguyễn Chí
Thanh - Sáng trong như ngọc một con người, Tiếng hát vùng Mê
Thảo, Hùng ca Bạch Đằng Giang, Đời luận anh hùng, Người thầy
của muôn đời, Người anh hùng áo vải, Ánh sao đầu núi, Điều
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đọng lại sau chiến tranh, Đêm trắng, Bến nước đời người, Công
lý không gục ngã.
Đặc biệt, nổi bật trong số những tác phẩm tiêu biểu trên của Nhà hát
phải nói tới tác phẩm Chèo Bài ca giữ nước của cố NSND, Đại tá Tào Mạt
sáng tác và dàn dựng cho Đoàn. Vở diễn đã trở thành một hiện tượng nổi
bật của sân khấu Việt Nam những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX.
Điển hình là sự chuẩn mực từ từng động tác, lời nói tới cấu trúc, hình thức,
phương thức lẫn ngôn ngữ thể hiện. Có thể nói tác phẩm là một khuôn mẫu
của sự kế thừa, phát triển nghệ thuật chèo truyền thống. Chính vì sự thành
công đó, bộ ba tác phẩm Bài ca giữ nước đã được tặng giải thưởng Hồ Chí
Mình về văn học nghệ thuật...
Từ khi đươc nâng cấp thành NHCQĐ (năm 2010) đến nay, cùng với
sự lớn mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bộ máy tổ chức, Nhà hát đã
gặt hái nhiều kỳ tích nghệ thuật tại các kỳ liên hoan, hội diễn, cuộc thi sân
khấu chuyên nghiệp như:
Năm 2013 Hội diễn toàn Quốc, Huy chương vàng vở Người thầy của
muôn đời; giải Vở diễn xuất sắc nhất, giải Dàn nhạc xuất sắc nhất vở Tiếng
đàn vùng mê thảo; năm 2014 Hội diễn toàn quân, Huy chương vàng vở Đại
tướng Nguyễn Chí Thanh - Sáng trong như ngọc một con người, Huy
chương bạc vở Điều đọng lại sau chiến tranh; năm 2015 (liên hoan sân
khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân, Huy chương vàng,
giải Dàn nhạc xuất sắc vở Người chiến sĩ năm xưa; năm 2016 Hội diễn toàn
Quốc, Huy chương vàng vở Đời luận anh hùng; chương trình tham gia
Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2014, Huy
chương bạc, năm 2016 Huy chương vàng; và cùng nhiều giải thưởng huy
chương vàng, huy chương bạc cho các cá nhân... [53].
Đến nay, NHCQĐ đã được Đảng và Nhà nước phong tặng 05
NSND gồm: Đào Lê, Ngọc Viễn, Quốc Trượng, Tự Long, Minh Tiến; 17
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NSƯT gồm: Đỗ Tùng, Xuân Theo, Xuân Dinh, Thanh Hải, Thu Hòa, Bảo
Quý, Thế Phiệt, Trung Sinh, Duy Từ, Đình Óng, Quang Hảo, Hữu Vương,
Văn Chính, Tiến lợi, Văn Minh, Hiền Lương, Thùy Linh [53].
Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ nghệ sĩ chiến sĩ NHCQĐ đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh,
bảo vệ tổ quốc; cống hiến cho sự phát triển nghệ thuật dân tộc của đất
nước. NHCQĐ đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các cơ quan
trong và ngoài Quân đội tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như:
Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi
mới; Huân chương Quân công (Hạng Nhì, Ba); Huân chương
Chiến công (Hạng Nhất, Nhì, Ba); Huân chương Lao động hạng
Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; cùng nhiều cờ
thưởng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Chính
trị và các đơn vị trong và ngoài quân đội..." [52, tr.31].
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ
1.2.2.1. Chức năng
Các chương trình nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh
cách mạng của NHCQĐ có chức năng truyền bá, phát huy các giá trị của
nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần tuyên truyền đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội; bồi dưỡng,
phát triển phẩm chất, nhân cách bộ đội Cụ Hồ; nâng cao trình độ thẩm mỹ
của công chúng góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị [9].
1.2.2.2. Nhiệm vụ:
Nghiên cứu, sáng tác, bảo tồn, biểu diễn, phổ biến các tác phẩm nghệ
thuật phản ánh cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập của các lực lượng
vũ trang nhân dân, các tinh hoa văn hóa nghệ thuật của dân tộc và nhân loại
phục vụ bộ đội và nhân dân;
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Hướng dẫn, giúp đỡ phong trào văn nghệ quần chúng, các đội tuyên
truyền văn hóa, văn nghệ của các đơn vị trong quân đội;
Biểu diễn, phục vụ công tác Đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội;
Đấu tranh phòng chống sự xâm nhập, lây lan của các hiện tượng, sản
phẩm văn hóa, nghệ thuật xấu, độc hại, góp phần bảo vệ phát huy những
giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và Quân đội [9].
1.2.3. Đặc điểm hoạt động biểu diễn nghệ thuật
Sinh ra từ chiến trường, trưởng thành cùng với những thăng trầm
của lịch sử dân tộc, nghệ thuật của NHCQĐ luôn gắn bó với người lính
Cụ Hồ. Đó chính là nhiệm vụ, là niềm tự hào và cũng là thế mạnh của
Nhà hát. Hình tượng người lính luôn là chủ đề, chủ đạo trong các vở diễn
của Nhà hát. Hình tượng người lính có thể ở ngoài mặt trận, có thể ở trong
đời thường, song vẫn toát lên khí tiết anh hùng cách mạng, hoặc phê phán
sự tha hóa biến chất của người lính ở cơ chế thị trường. Tiêu biểu là một
số vở mà hiện nay Nhà hát vẫn đang biểu diễn đó là: Điều đọng lại sau
chiến tranh; Ánh sao đầu núi; Người chiến sỹ năm xưa; Đại tướng Nguyễn
Chí Thanh - Sáng trong như ngọc một con người [PL2.1.6, tr.148].
Nhà hát Chèo Quân đội là đơn vị biểu diễn nghệ thuật Chèo chuyên
nghiệp duy nhất trong quân đội, với địa bàn hoạt động rộng khắp toàn
quốc, toàn quân; địa điểm biểu diễn lưu động không cố định, biểu diễn trực
tiếp tại các đơn vị: "không quảng cáo về biểu diễn nghệ thuật; không bán
vé thu tiền dưới mọi hình thức" [66].
Nhiệm vụ: Nghiên cứu, sáng tác, dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm
sân khấu đặc sắc, bao gồm các đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, đề tài về lực
lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Các đề tài đều tuân thủ theo
đúng quan điểm, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. Đồng thời sưu
tầm, lưu giữ, biểu diễn các tác phẩm chèo cổ; đấu tranh phòng chống sự
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xâm nhập của các loại hình văn hóa độc hại, góp phần bảo vệ và phát huy
những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và quân đội.
Theo quyết định 294/QĐ-BQP ngày 02-02-2010 của Thủ trưởng Bộ
Quốc phòng về tổ chức lại Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Hậu cần thành Nhà
hát Chèo Quân đội, cơ cấu tổ chức được mở rộng; quân số được tăng
cường; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư; ngân sách
được bổ sung; đồng nghĩa với các nhiệm vụ Nhà hát được đảm nhiệm
nặng nề hơn, địa bàn hoạt động rộng khắp các vùng miền, các tỉnh thành
của đất nước [PL1.1, tr.126]. Trao đổi với NSND Vũ Tự Long - Phó Giám
đốc NHCQĐ, nghệ sĩ cho biết:
Sau khi nâng cấp thành NHCQĐ, Nhà hát đã thành lập 02 đoàn
biểu diễn độc lập, song song. Hàng năm, căn cứ thực tế nhiệm
vụ, Nhà hát tổ chức các đợt lưu diễn dài ngày, ngắn ngày.
Thường mỗi một năm Nhà hát tổ chức cho một đoàn đi biểu diễn
phục vụ bộ đội và nhân dân khu vực phía Nam (dọc từ Bắc vào
Nam) thời gian từ 2 đến 3 tháng, số buổi biểu diễn thường đi bao
nhiêu ngày thì biểu diễn bấy nhiêu buổi. Một đoàn còn lại biểu
diễn phục vụ bộ đội và nhân dân các tỉnh phía Bắc [PL2.2.1,
tr.151].
Đối tượng chính mà Nhà hát hướng tới biểu diễn phục vụ là cán
bộ, chiến sĩ các đơn vị trong quân đội, ngoài ra Nhà hát cũng thường
xuyên biểu diễn phục vụ nhân dân và các cơ quan, đơn vị theo hợp
đồng mời diễn.
Địa bàn biểu diễn là toàn quân, toàn quốc, đặc biệt là biểu diễn
phục vụ bộ đội và nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của
đất nước.
Ngày nay, trước yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước; trước sự du
nhập như vũ bão của các loại hình văn hóa ngoại lai; trước sự bùng nổ của
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khoa học công nghệ, thông tin... nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công
chúng ngày một thay đổi. Lượng khán giả đến với sân khấu truyền thống ngày
một thưa thớt; đặc biệt là lớp trẻ, giới trẻ - chủ nhân của tương lai - họ không
mặn mà với các loại hình nghệ thuật dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị
văn hóa dân tộc đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho các nhà
hoạch định, quản lý, nghiên cứu văn hóa hiện nay.
1.2.4. Vai trò của công tác quản lý đối với Nhà hát Chèo Quân đội
Trong các hoạt động quản lý văn hóa nghệ thuật quân đội nói
chung và hoạt động quản lý tại NHCQĐ nói riêng thì công tác quản lý
luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ có tính chất duy trì,
điều hành mà còn có vai trò chỉ đạo, định hướng để phát triển đúng
hướng, không bị lệch chuẩn về đạo đức, thẩm mỹ, tâm hồn, tình cảm của
người chiến sĩ - nghệ sĩ.
Là một đơn vị nghệ thuật trong quân đội, NHCQĐ với nhiệm vụ
chính trị trọng tâm là phục vụ đời sồng văn hóa tinh thần cho cán bộ
chiến sĩ; đồng thời là phương tiện truyền bá, giáo dục các giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến người lính. Mỗi lời ca, tiếng hát,
cung đàn, hình thượng nhân vật, vai diễn trên sân khấu và thậm chí cả
hính ảnh cuộc sống đời thường của các nghệ sĩ cũng có sức ảnh hưởng,
sự lan tỏa đến tâm tư tình cảm, nhận thức của chiến sĩ; đặc biệt là chiến
sĩ trẻ. Mặt khác với nguyên tắc "Đảng lãnh đạo Quân đội trực tiếp, tuyệt
đối về mọi mặt", vai trò của công tác quản lý đối với NHCQĐ giữ vai trò
hết sức quan trọng. Qua công tác quản lý, nhằm bồi dưỡng, giáo duc
nâng cao nhận thức, tư thưởng cho cán bộ nghệ sĩ - chiến sĩ của Nhà hát;
giúp họ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ
đang đấu tranh trên mặt trận văn trước sự xâm lăng của các luồng văn
hóa độc hại và sự chống phá của các thế lực thù địch hiên nay.
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Thông qua hoạt động quản lý giúp NHCQĐ có định hướng và chiến
lược phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống một cách bền vững.
Trên thực tế, hoạt động quản lý tốt sẽ giúp NHCQĐ xây dựng đơn vị
ngày một "chính quy, năng động, hiện đại". Việc tăng cường đào tạo, bồi
dưỡng năng lực trình độ, kỹ năng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ sẽ
giúp vai trò của bộ máy quản lý tại Nhà hát vận hành tốt hơn.
Trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật của NHCQĐ, vai trò của quản
lý là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả của hoạt
động nghệ thuật. Bởi, thông qua các hoạt động quản lý biểu diễn, giúp Nhà
hát giữ vừng chất lượng nghệ thuật; đồng thời tiếp cận, tìm hiểu, nắm bắt
thị hiếu, thẩm mĩ nghệ thuật của khán giả, thẩm định uy tín, chất lượng
nghệ thuật của Nhà hát.
Tiểu kết
Việc tìm hiểu những vấn đề lý luận chung về quản lý Nhà hát đã
được thực hiện qua thao tác xác định các khái niệm cơ sở như Nhà hát,
quản lý Nhà hát, biểu diễn nghệ thuật, quản lý biểu diễn nghệ thuật và
những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý Nhà hát ở nước ta hiện
nay. Từ đó, tác giả làm rõ các nội dung về quản lý Nhà hát như: Xây
dựng và quản lý chương trình, tổ chức và quản lý hoạt động biểu diễn,
quản lý cơ sở vật chất và tài chính, quản lý nguồn nhân lực.
Từ thực tiễn nghiên cứu về chức năng và vai trò của quản lý Nhà hát;
đồng thời căn cứ vào các cơ sở pháp lý của quản lý nhà nước về phát triển
sân khấu truyền thống và biểu diễn nghệ thuật, tác giả coi đó là những định
hướng quan trọng cho việc quản lý NHCQĐ.
Là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, NHCQĐ có nhiệm vụ quảng bá,
phát huy các giá trị nghệ thuật chèo truyền thống; góp phần tuyên truyền
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội; bồi
dưỡng, phát triển nhân cách Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao trình độ thẩm mỹ của
công chúng.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘI
2.1. Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý
Về cơ cấu tổ chức quản lý, NHCQĐ hiện nay đang chịu sự quản lý của
TCCT, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Vì vậy, trước khi đi sâu vào tìm hiểu bộ
máy quản lý của NHCQĐ thì bộ máy quản lý cấp trên (Tổng cục Chính trị)
cũng cần được xem xét.
2.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý Tổng cục Chính trị
Tổng cục Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, thành lập
ngày 22 tháng 12 năm 1944, là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác
chính trị trong toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và
trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương.
Tổng cục Chính trị có 32 đầu mối đơn vị trực thuộc, trong đó có 01
ủy ban, 07 cục, 03 ban, 01 viện kiểm sát, 01 tòa án, 01 báo, 01 Nhà xuất
bản, 03 công ty, 01 bảo tàng, 03 trung tâm, 01 thư viện, 01 trường Đại học,
04 trung tâm, đặc biệt có 03 Nhà hát gồm: NHCQĐ, Nhà hát Ca múa nhạc
Quân đội và Nhà hát Kịch nói Quân đội. Trong Tổng cục Chính trị có các
cơ quan trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động của NHCQĐ đó là:
(Nguồn: khảo sát của học viên tại Văn phòng/TCCT, tháng 3 năm 2018).
2.1.1.1. Cục Tuyên Huấn
Cục Tuyên huấn được TCCT giao thực hiện quản lý nhà nước đối
với hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong TCCT; chỉ
đạo hoạt động đối với các đoàn nghệ thuật các cấp trong Quân đội.
Cục Tuyên huấn được Thủ trưởng TCCT ủy quyền trực tiếp hướng
dẫn, chỉ đạo NHCQĐ thực hiện các mặt công tác nghệ thuật cấp giấy đăng
ký hoạt động BDNT chuyên nghiệp và giấy đăng ký tổ chức BDNT chuyên
nghiệp cho tất cả các đoàn nghệ thuật Quân đội; cấp giấy phép công diễn
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chương trình hoặc công diễn vở diễn cho các Đoàn nghệ thuật thuộc
TCCT. Cơ quan cấp phép có quyền đình chỉ biểu diễn, yêu cầu sửa chữa
một phần, hoặc thu hồi giấy phép của các đơn vị nghệ thuật do mình cấp
phép [66, tr.4].
2.1.1.2. Cục Chính trị
Cục Chính trị được Thủ trưởng TCCT ủy quyền trực tiếp hướng
dẫn, chỉ đạo NHCQĐ thực hiện các mặt công tác gồm: Công tác kiểm tra
Đảng, cán bộ, tuyên huấn, chính sách, dân vận, thanh niên, phụ nữ, thi
đua khen thưởng...
2.1.1.3. Văn phòng Tổng cục Chính trị
Văn phòng Tổng cục Chính trị được Thủ trưởng TCCT ủy quyền
trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo NHCQĐ thực hiện các mặt công tác gồm:
Quân lực, tài chính, hành chính, quân sự, văn thư, bảo mật...
2.1.1.4. Cục Hậu cần
Cục Hậu cần được Thủ trưởng tổng cục ủy quyền trực tiếp hướng dẫn,
chỉ đạo NHCQĐ thực hiện các mặt công tác ngành Hậu cần Quân đội, như
về vật tư, doanh trại, xăng dầu, quân nhu, quân trang, y tế, hậu cần...
2.1.2. Nhà hát Chèo Quân đội
Nhà hát Chèo Quân đội, về cơ cấu tổ chức, cũng như một số đơn vị
Nhà hát nghệ thuật khác gồm có ban giám đốc, các phòng, ban, đoàn biểu
diễn...; có chức năng và nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, mỗi một Nhà hát lại
có những đặc thù riêng. Về cơ cấu tổ chức của NHCQĐ hiện có:
2.1.2.1. Ban Giám đốc
Theo Quy chế làm việc của Ban Giám đốc NHCQĐ, tại Điều 1 Quy
định “Ban Giám đốc NHCQĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ,
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo
chỉ huy, tạo sức mạnh tổng hợp về ý chí và hành động xây dựng Nhà hát
vững mạnh toàn diện” [51].
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Lãnh đạo hiện tại tính đến tháng 8 năm 2018 (PL2.1.1, tr.142).
Theo Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội
tại điều 2 Chương I, Quy định nguyên tắc chung như sau:
Giám đốc: Là người chỉ huy cao nhất trong đơn vị, chịu trách nhiệm
trước Đảng ủy Nhà hát, Đảng ủy cơ quan và Thủ trưởng TCCT về thực
hiện toàn bộ các nội dung hoạt động quân sự (Chỉ huy, chuyên môn, hậu
cần, kỹ thật, tài chính) và cùng toàn thể Ban Giám đốc xây dựng Nhà hát
vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ [51].
Chính trị viên: Là người chủ trì về chính trị trong đơn vị, chịu trách
nhiệm trước Đảng ủy Nhà hát, Cục Chính trị và Đảng ủy cơ quan, Thủ
trưởng TCCT, về toàn bộ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong
đơn vị cùng với tập thể Ban Giám đốc xây dựng Nhà hát vững mạnh toàn
diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ [51].
Phó Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mặt công tác
được phân công và kết quả triển khai thực hiện [51].
2.1.2.2. Phòng Nghệ thuật
Sơ đồ 2.1. Tổ chức Phòng Nghệ thuật
TRƯỞNG

PHÓ
TRƯỞNG
PHÒNG

PHÒNG

Trợ lý
Biên
kịch

Trợ lý
Đạo diễn

Trợ lý
Âm
nhạc

Trợ lý
Mỹ
thuật

Trợ lý
Múa

Trợ lý
Tạo
nguồn

Trợ lý
Nghiêncứu
Sưu tầm

(Nguồn khảo sát tại Ban Chính trị, NHCQĐ tháng 3 năm 2018)

Trợ lý
Tổ chức
biểu diễn
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Trong Đề án "Quy hoạch và xây dựng các đơn vị nghệ thuật trong
Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2011-2015" có ghi:
Phòng Nghệ thuật thuộc NHCQĐ là cơ quan nghiên cứu, tham
mưu, đề xuất về chủ trương, chiến lược phát triển nghệ thuật của
Nhà hát cả trong dài hạn và ngắn hạn. Nghiên cứu nắm chắc chủ
trương, đường lối phát triển văn hóa văn nghệ của Đảng, các Quy
chế, Quy định, Chỉ thị, Thông tư, Hướng dẫn của Nhà nước;
Quân đội về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, về chế độ chính sách
cho các thành phần sáng tạo nghệ thuật; kịp thời tham mưu, đề
xuất, báo cáo. Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc, Hội đồng
Nghệ thuật xu thế phát triển nghệ thuật Chèo, xu thế thưởng thức
nghệ thuật của công chúng [10, tr.12].
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của NHCQĐ; căn cứ các chủ trương, kế
hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà hát: Phòng Nghệ thuật có
nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch hoạt động nghệ thuật thường xuyên, 6
tháng, một năm của NHCQĐ, báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc;
2.1.2.3. Phòng Hành chính Hậu cần
Phòng Hành chính Hậu cần là cơ quan đảm nhiệm công tác hành chính,
hậu cần, kỹ thật của NHCQĐ, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đản
ủy, Ban giám đốc và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Văn phòng TCCT,
Cục Hậu cần TCCT. Căn cứ kế hoạch của cơ quan cấp trên, nghị quyết của
đảng ủy. Phòng Hành chính Hậu cần đề xuất để Ban giám đốc quyết định nội
dung, biện pháp hoạt động công tác hành chính, hậu cần, kỹ thật trong Nhà
hát; xây dựng kế hoạch, trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra trong đơn
vị thực hiện.
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Sơ đồ 2.2. Tổ chức Phòng Hành chính Hậu cần
TRƯỞNG
PHÒNG

PHÓ
TRƯỞNG
PHÒNG
Trợ lý HCHC
Doanh trại

Đội xe

Văn thư
Lưu trữ

Quân Y

LÝ
Xăng
dầu

Doanh
trại

Quân
nhu

Bếp ăn

(Nguồn khảo sát tại NHCQĐ tháng 3 năm 2018)

2.1.2.4. Ban Chính trị
Ban chính trị là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị
của NHCQĐ, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo,
hướng dẫn của chính trị viên - Bí thư Đảng ủy NHCQĐ và sự chỉ đạo, hướng
dẫn của cơ quan chính trị cấp trên. Căn cứ kế hoạch của cơ quan chính trị cấp
trên, nghị quyết của đảng ủy ban chính trị đề xuất để đảng ủy quyết định nội dung,
biện pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị; xây dựng kế
hoạch, trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện
Sơ đồ 2.3. Tổ chức Ban Chính trị
TRƯỞNG
BAN

Trợ lý Chính trị

Nhân viên Chính trị

(Nguồn khảo sát tại NHCQĐ, tháng 3 năm 2018)
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2.1.2.6. Ban Tài chính
Ban Tài chính là cơ quan tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám
đốc về công tác tài chính; giúp Ban Giám đốc quản lý nguồn tài chính;
đồng thời tổ chức cấp phát, tổng hợp báo cáo thu - chi với Đảng ủy, Ban
Giám đốc theo quy định; tổng hợp, báo cáo thanh quyết toán lên cấp trên
theo quy định. Tuy quân số ít, quy mô nhỏ, xong Ban Tài chính luôn giữ
vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo đời sống chế độ chính sách cho
cán bộ chiến sĩ và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Sơ đồ 2.4. Tổ chức Ban tài chính
TRƯỞNG
BAN

Nhân viên Kế toán

Nhân viên Thủ quỹ

(Nguồn khảo sát tại NHCQĐ, tháng 3 năm 2018)

2.1.2.7. Đoàn nghệ thuật (Đoàn diễn 1, Đoàn diễn 2)
Đoàn Nghệ thuật 1 (Đoàn diễn 1) và Đoàn Nghệ thuật 2 (Đoàn diễn 2)
của NHCQĐ là lực lượng trực tiếp tham gia biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật;
có cơ cấu tổ chức giống nhau. Đó là: mỗi Đoàn đều có 01 Đoàn Trưởng, 01
Đoàn phó, 01 Đội nhạc, 01 Đội diễn viên, chỉ tiêu biên chế, chức năng
tương đối giống nhau; nhưng về nhiệm vụ có một số hoạt động khác nhau.
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Sơ đồ 2.5. Tổ chức Đoàn Nghệ thuật
TRƯỞNG
ĐOÀN

Đội diễn viên

Đội nhạc Công

PHÓ
TRƯỞNG
ĐOÀN

Nhân viên
Phục trang, Đạo cụ

Nhân viên
Âm thanh, Ánh sáng

(Nguồn khảo sát tại NHCQĐ, tháng 3 năm 2018)

Qua thực tế khảo sát cho thấy, với chức năng biểu diễn lưu động
phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn cả nước, cơ cấu tổ chức tại hai
đoàn khá cơ bản và hoạt động tương đối độc lập; các vị trí quản lý đã đầy
đủ theo tổ chức biên chế của NHCQĐ.
2.1.2.7. Nhà Luyện tập
Nhà luyện tập thực tế như một thiết chế Nhà hát thực nghiệm. Tuy
nhiên, theo tổ chức biên chế hiện tại của NHCQĐ thì phạm vi, quy mô hoạt
động của nó chủ yếu là nơi tập luyện, báo cáo, công diễn các chương trình
nghệ thuật của NHCQĐ và đôi khi có tổ chức biểu diễn phục vụ các hội
nghị. Do vậy, yếu tố để trở thành Nhà hát biểu diễn, hay tụ điểm biểu diễn,
thường xuyên đỏ đèn thì thời gian tới, cần có sự đầu tư về nguồn lực con
người, cơ sở vật chất, hệ thống tổ chức thật tương xứng để nó vươn lên tầm
Nhà hát biểu diễn. Đó là lý do mà hiện nay trong tổ chức biên chế của
NHCQĐ lại gọi là Nhà luyện tập mà không gọi là Nhà hát. Hiện tại về cơ
cấu tổ chức Nhà luyện tập gồm:
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Sơ đồ 2.6. Tổ chức Nhà luyện tập

CHỦ NHIỆM

Nhân viên tạp vụ

Nhân viên điện nước

(Nguồn khảo sát tại NHCQĐ, tháng 3 năm 2018)

Như vậy, Nhà luyện tập của NHCQĐ hiện nay chỉ có 3 cán bộ, chức
năng chủ yếu phục vụ tập luyện và báo cáo công diễn vở mới. Việc thể
nghiệm, nghiên cứu, đào tạo và quảng bá của Nhà luyện tập vẫn đang còn
bỏ ngỏ.
2.2. Nhân lực quản lý
Từ chỗ chỉ có một đoàn diễn với 08 chức danh cán bộ gồm (đoàn
trưởng, 02 đoàn phó, 02 đội trưởng, 02 đội phó diễn viên, nhạc công,
01 trợ lý chính trị), sau 8 năm thực hiện cơ cấu tổ chức Nhà hát đến
nay, công tác cán bộ của Nhà hát đã có sự phát triển vượt bậc cả về số
lượng và chất lượng, với biên chế 28 chức danh cán bộ sỹ quan, đến
nay chỉ còn thiếu 02 cán bộ trợ lý gồm: Phòng nghệ thuật 01, Phòng
Hành chính Hậu cần 01.
2.2.1. Thống kê cán bộ quản lý theo tổ chức bộ máy
Hiện tại, NHCQĐ có 07 đơn vị đầu mối trực thuộc Ban Giám đốc,
đó là: Phòng Nghệ thuật, Phòng Hành chính Hậu cần, Ban Chính trị, Ban
Tài chính, Đoàn diễn 1, Đoàn diễn 2, Nhà Luyện tập. Các cán bộ phòng,
ban, đoàn cơ bản đều đã qua học tập bồi dưỡng về kiến thức chính trị, quân
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sự ở các cấp học khác nhau. Bên cạnh đó, có một số cán bộ đã qua hoặc
đang được đào tạo nghiên cứu chuyên sâu về quản lý các lĩnh vực như:
Quản lý văn hóa, quản lý công tác tư tưởng, quản lý hành chính, hậu cần,
kỹ thuật, quân sự, quản lý tài chính.
Qua bảng thống kê về số lượng và trình độ chính trị, quân sự của đội
ngũ cán bộ quản lý NHCQĐ [PL2.1.2, tr.143], cho thấy:
Trình độ Chính trị: 01 đồng chí có trình độ Thạc sĩ; 04 đồng chí có
trình độ Đại học; 20 đồng chí có trình độ Trung cấp.
Trình độ Quân sự: 03 đồng chí có trình độ Đại học; 11 đồng chí có
trình độ Trung cấp, 11 đồng chí có trình độ Sơ cấp.
Trình độ chuyên môn quản lý hiện có: 03 đồng chí có trình độ Thạc
sĩ; 22 đồng chí có trình độ Đại học; 01 đồng chí có trình độ Trung cấp.
Như vậy, kết quả thống kê cho thấy: tuy trình độ chính trị, quân sự
của đội ngũ cán bộ quản lý NHCQĐ chưa cao (nhất là trình độ về quân sự),
song về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà
hát là khá cao, đa số là trình độ Đại học. “Hiện nay Nhà hát có 04 đồng chí
cán bộ đang học theo trình độ thạc sĩ tại các trường trong và ngoài quân đội
[PL213, tr.144]. Kết quả có được sau khi phỏng vấn đồng chí Đại tá Lê
Danh Toàn.
2.2.2. Thống kê theo chức danh quản lý
Khảo sát tại NHCQĐ, cho thấy, đa số cán bộ quản lý đều được đào
tạo cơ bản, chuyên sâu về từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận
như: Định hướng nghệ thuật, quản lý văn hóa, lý luận sân khấu, biên kịch,
đạo diễn, biên đạo múa, sáng tác chỉ huy âm nhạc, mỹ thuật sân khấu... và
các lĩnh vực hành chính như: Công tác đảng, công tác chính trị, hành chính,
hậu cần, quân sự, tài chính...
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Đội ngũ cán bộ quản lý nghệ thuật của NHCQĐ phần lớn chủ yếu
trưởng thành từ đội ngũ diễn viên, nhạc công, có bề dầy kinh nghiệm
công tác; được đào tạo chuyên môn chuyên sâu. Do vậy mỗi người có
khả năng và thế mạnh ở mỗi lĩnh khác nhau. Đó là tình trạng chung của
các Nhà hát nghệ thuật, nhất là loại hình nghệ thuật Chèo truyền thống.
Đây cũng chính là nét đặc thù riêng của công tác quản lý một Nhà hát có
tính rất chuyên ngành. Việc lựa chọn phát triển nguồn cán bộ từ những
nghệ sĩ có chuyên môn, thực tiễn, kinh nghiệm và có uy tín lấy từ cơ sở
vẫn là xu hướng và chủ trương chung hiện nay mà Bộ Văn hóa Thể thao
và Du lịch lựa chọn trong công tác quản lý nghệ thuật truyền thống.
Danh sách đội ngũ cán bộ quản lý NHCQĐ đã được thống kê gồm 25
người [PL 2.1.3, tr144].
Tìm hiểu về công tác quản lý của Đoàn diễn 2, qua trao đổi với đồng chí
Đoàn trưởng - Nguyễn Thị Thanh, chúng tôi nhận được câu trả lời:
Đội ngũ cán bộ của Đoàn đã được kiện toàn đầy đủ. Tuy nhiên,
do kinh nghiệm chưa nhiều và hầu hết các cán bộ Đoàn đều phát
triển từ diễn viên, nhạc công nên có lúc, có bộ phận chưa thật sự
làm hết trách nhiệm của mình, còn lúng túng trong phương pháp,
hiệu quả công việc chưa cao”. Đồng chí Thanh cũng thẳng thắn
đề xuất: Nhà hát cần mạnh dạn việc luân chuyển các vị trí cán bộ
làm chuyên môn cấp Đoàn, Đội trong Nhà hát để phù hợp với
năng lực và đặc điểm tình hình từng bộ phận (nếu cần thiết)"
[PL2.2.1, tr.152].
Bản thân học viên hiện đang là Trưởng phòng nghệ thuật cũng rất
mong muốn hàng năm TCCT đầu tư kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa
học, đào tạo, bồi dưỡng năng lực trình độ quản lý nghệ thuật cho đội ngũ
cán bộ; tập huấn chuyên sâu về trình độ lý luận, thực hành cho diễn viên,
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nhạc công về mọi mặt như: trang phục, đạo cụ, kịch bản, ngôn ngữ, kỹ
thuật diểu diễn, âm nhạc, làn điệu, nhạc cụ...
2.3. Hoạt động quản lý
Để đảm bảo cho công tác quản lý đi vào nền nếp, việc xây dựng văn
bản để thực thi công việc, quản lý chuyên nghiệp và khoa học là rất quan
trọng. Tại NHCQĐ trong những năm qua (từ 2010 đến nay), dưới sự chỉ
đạo, lãnh đạo trực tiếp của TCCT, NHCQĐ đã lĩnh hội và thực thi nghiêm
túc, triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà
nước, quân đội, ngành văn hóa và các văn bản khác có liên quan; đồng thời
căn cứ thực tế tình hình đơn vị, NHCQĐ đã vận dựng và ban hành nhiều
văn bản, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý. Cụ thể như sau:
2.3.1. Xây dựng các văn bản quản lý
Căn cứ Điều lệnh quản lý bộ đội QĐNVN; Căn cứ các văn bản pháp
quy về quản lý hoạt động biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ
Quốc phòng; Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, NHCQĐ đã xây dựng
và ban hành một số văn bản sau:
Ngày 30 tháng 05 năm 2012, Giám đốc NHCQĐ đã ký, ban hành
Quy chế số 49/QC-NHC “Quy chế làm việc của Ban Giám đốc”, gồm 4
Chương, 14 Điều, trong đó chương 1 là nguyên tắc làm việc chung, quy
định rõ nguyên tắc làm việc của Ban Giám đốc là "tập trung dân chủ, tập
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ
huy, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Nhà hát vững mạnh toàn diện". Tại
Điều 2 quy định rõ: Giám đốc là người chỉ huy cao nhất trong đơn vị chịu
trách nhiệm toàn bộ các nội dung hoạt động Quân sự (Chỉ huy, chuyên
môn, hậu cần, kỹ thuật, tài chính); Chính trị viên là người chủ trì về chính
trị, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động công đảng, công tác chính
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trị trong đơn vị; Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mặt
công tác được phân công và kết quả triển khai thực hiện.
Chương 2 quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc, Chính
trị viên, Phó Giám đốc. Tại Điều 7, quy định rõ chế độ làm việc của Ban
Giám đốc về chế độ trao đổi, hội ý, thảo luận thường xuyên và đột xuất
đánh giá kết quả, tình hình, thống nhất, đề ra chủ trương, phương hướng
chỉ đạo trước khi tổ chức hội nghị giao ban chỉ huy và hội nghị toàn thể
Nhà hát.
Chương 3 quy định rõ chế độ công tác và mối quan hệ gồm có: Chế
độ nghiên cứu, quán triệt học tập nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên,
nghị quyết và nhiệm vụ của Nhà hát; chế độ hội họp, giao ban hàng tuần, hàng
tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm...; đặc biệt là mối quan hệ của NHCQĐ với
TCCT là mối quan hệ phục tùng tuyệt đối sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và
Thủ trưởng TCCT. Nhà hát Chèo Quân đội với Văn phòng, Cục Chính trị,
Cục Tuyên huấn, Cục Hậu cần trong cơ quan TCCT là mối quan hệ giữa cơ
quan chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra hướng dẫn NHCQĐ thực hiện.
Chương 4 là Điều khoản thi hành, được phổ biến quán triệt đến
từng cán bộ chiến sĩ - nghệ sĩ.
Quy định số 51/NHC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của NHCQĐ về
“Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn của NHCQĐ”. Quy
định này gồm có 5 mục và 16 Điều, trong đó quy định chi tiết về: Nguyên
tắc quản lý là mọi hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn của các Đoàn
trong Nhà hát chịu sự điều hành và quản lý của Ban Giám đốc, phân cấp
quản lý: Ban Giám đốc quản lý trực tiếp đến các Đoàn trưởng, Đoàn phó về
công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn, các
Đoàn trưởng, Đoàn phó chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động
biểu diễn và tổ chức biểu diễn; trách nhiệm của Đoàn diễn; phạm vi đối
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tượng phục vụ, hoạt động biểu diễn yếu tố nước ngoài phải báo cáo và
được được Giám đốc cho phép; chỉ tiêu biểu diễn hàng năm do thực tế
nhiệm vụ Ban Giám đốc sẽ phân chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch biểu diễn
được các Đoàn căn cứ nhiệm vụ của năm, xây dựng kế hoạch báo cáo Giám
đốc phê duyệt; trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn trưởng trong biểu diễn là
chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Nhà hát quản lý quân số, đoàn kết,
giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng tốt các mối quan hệ, đảm bảo tuyệt đối về
người và phương tiện trong quá trình tổ chức biểu diễn, giữ vững chất
lượng nghệ thuật, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Văn hóa Thể thao
và Du lịch, và của TCCT ban hành; trách nhiệm nghĩa vụ của diễn viên,
nhạc công; trách nhiệm nghĩa vụ của nhân viên kỹ thuật âm thanh, ánh
sáng, lái xe, phục trang, quân y; quyền lợi được hưởng; thu nộp tài chính
nguồn thu; sử dụng quản lý nguồn thu; điều khoản thi hành... [51].
Để quản lý hiệu quả hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay của
NHCQĐ phù hợp tình hình thực tiễn nhiệm vụ. NHCQĐ đã ban hành Quy
định số 112/QĐ-NHC, ngày 06 tháng 3 năm 2018 về "Quy định chức trách
nhiệm vụ trong tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật của NHCQĐ".
Qua nghiên cứu, đối chiếu cho thấy, về cơ bản Quy định này giống Quy
định số 51/NHC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của NHCQĐ. Song nghiên cứu
chi tiết quy định này cho thấy sự khác biệt quy mô quản lý đã được mở
rộng đến Ban Giám đốc và các phòng, ban, và trách nhiệm cán bộ quản lý
đã mở rộng xuống cấp "Đội trưởng". Cụ thể, đối chiếu 2 quy định trên
(Quy định số 51/NHC và Quy định số 112/QĐ-NHC) cho thấy tầm quan
trọng của công tác quản lý hoạt động biểu diễn đã được Ban Giám đốc
NHCQĐ chú trọng hơn. Từng buổi biểu diễn của Đoàn diễn luôn có một
đồng chí trong Ban Giám đốc trực tiếp giám sát và chỉ đạo. Kế hoạch biểu
diễn được giao về Phòng Nghệ thuật là đơn vị trực tiếp xây dựng kế hoạch
và tổng hợp báo cáo Giám đốc phê duyệt; đồng thời liên hệ phối hợp với
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đơn vị, địa phương đoàn tới biểu diễn để đảm bảo tốt mọi mặt cho buổi
biểu diễn [PL2.1.4., tr.146].
Trong Quy định số 112/QĐ-NHC đã cụ thể hóa hơn về trách nhiệm,
nghĩa vụ, phạm vi quyền hạn của từng đồng chí cán bộ từ Trưởng đoàn
công tác, Đoàn trưởng, Đoàn phó, đội trưởng đội nhạc, đội trưởng đội diễn
viên đến các tổ, các bộ phận. Và trách nhiệm của từng chiến sĩ - nghệ sĩ
tham gia hoạt động biểu diễn của Nhà hát.
Căn cứ vào Quy chế lãnh đạo tài chính của Đảng ủy NHCQĐ, ngày
30 tháng 5 năm 2012, Giám đốc NHCQĐ đã ký ban hành Quy định số
52/QĐ-NHC, Quy định về “Quản lý thu chi Tài chính của Giám đốc Nhà
hát Chèo Quân đội”. Quy định gồm 5 phần; trong đó gồm:
Quy định Giám đốc NHCQĐ chịu trách nhiệm toàn diện về công
tác tài chính của đơn vị, chỉ đạo cơ quan tài chính hướng dẫn các bộ phận,
các ngành lập kế hoạch, chi tiêu, thanh quyết toán đúng quy định...
Quy định về nhập và xuất kho: Tài chính đơn vị trước khi giao dịch
với cơ quan cấp trên về nhận các khoản chi tiêu ngân sách hoặc thu nộp các
khoản phải báo cáo Giám đốc Nhà hát duyệt, mới được giao dịch...
Quy định về thanh quyết toán, quy định rõ: Sau 7 ngày kể từ ngày
ứng tiền, các bộ phận phải hoàn ứng các chứng từ chi tiêu và phải có hóa
đơn báo cáo Giám đốc duyệt để hoàn ứng.
Tại mục IV quy định về bồi dưỡng luyện tập và thu chi biểu diễn
như sau: Ngay sau khi báo cáo tổng duyệt và công diễn vở mới dàn
dựng, hội đồng nghệ thuật phối hợp cùng cơ quan tài chính tiến hành
bình xét vai diễn, định mức bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn theo chế độ
quy định. Sau buổi diễn, bộ phận kinh tế trên đường phải chi trả bồi
dưỡng cho các nghệ sĩ - chiến sĩ và phải thanh quyết toán với cơ quan tài
chính Nhà hát.
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Về quỹ vốn đơn vị (Quỹ phúc lợi) được chi tiêu tiết kiệm, chủ yếu
góp phần nâng cao đời sống, chính sách cho cán bộ, nghệ sĩ - chiến sĩ nhân
các ngày lễ, tết. Việc chi tiêu quỹ vốn được Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ
đạo chặt chẽ, được Hội đồng Quân nhân theo dõi, kiểm tra và thông báo
công khai trước toàn Nhà hát.
Để thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo chế độ chính sách công
bằng, dân chủ trong hoạt động biểu diễn; đồng thời khuyến khích cán bộ,
nghệ sĩ tích cực tham gia công tác Tổ chức biểu diễn, Giám đốc NHCQĐ
đã ban hành Quy chế số 105/QC-NHC, ngày 13 tháng 3 năm 2015; Quy
chế số 115a/QC-NHC, ngày 24 tháng 3 năm 2017; Quy chế số 115b/QCNHC, ngày 25 tháng 3 năm 2017 về ban hành "Quy chế quản lý thu chi tài
chính đối với hoạt động biểu diễn của Nhà hát Chèo Quân đội".
Điểm chung của 3 Quy chế (số 105/QC-NHC; số 115a/QC-NHC;
số 115b/QC-NHC) là:
Nội dung đều là: "Quy chế quản lý thu chi tài chính đối với hoạt
động biểu diễn của Nhà hát Chèo Quân đội ".
Bố cục đều có 3 phần (biểu diễn phục vụ chính trị; biểu diễn theo
hợp đồng; tổ chức thực hiện);
Trong biểu diễn phục vụ chính trị và biểu diễn theo hợp đồng đều
có phần thu, phần chi và chi tiết các khoản chi kèm theo.
- Điểm khác nhau của 3 Quy chế này đã được thống kê
[PL2.1.5, tr.147].
Như yậy, qua tìm hiểu và phân tích 3 Quy chế "Quản lý thu chi tài
chính đối với hoạt động biểu diễn của Nhà hát Chèo Quân đội", chúng tôi
thấy sự khó khăn của công tác quản lý BDNT hiện nay ở các đơn vị nghệ
thuật quân đội do chế độ chính sách có những điểm còn bất cập, ảnh hưởng
tới đời sống của nghệ sĩ - chiến sĩ.
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Qua nghiên cứu về việc xây dựng các văn bản quản lý của NHCQĐ
cho thấy việc chú trọng nghiên cứu vận dụng, xây dựng các văn bản quản
lý, đã giúp công tác quản lý của NHCQĐ phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ
của mình, góp phần duy trì tốt các chế độ hoạt động quản lý của Nhà hát,
góp phần xây dựng đơn vị ngày một chính quy.
2.3.2. Quản lý hoạt động nghệ thuật
Quản lý hoạt động nghệ thuật là vấn đề then chốt, có tính quyết định
đến sự tồn tại và phát triển của một đơn vị nghệ thuật. Các hoạt động nghệ
thuật của NHCQĐ được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng TCCT,
trực tiếp là Cục Tuyên huấn TCCT. Hàng năm, Nhà hát xây dựng kế hoạch
công tác nghệ thuật gồm: Kế hoạch tập luyện, dàn dựng chương trình kịch
mục; Kế hoạch biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, báo cáo TCCT phê
duyệt và triển khai thực hiện
2.3.2.1. Xây dựng và quản lý chương trình biểu diễn
Việc dàn dựng chương trình nghệ thuật giữ vai trò hết sức quan
trọng, quyết định chất lượng tác phẩm nghệ thuật trước khi đến với công
chúng, đến với khán giả. Để chuẩn bị dàn dựng chương trình trước hết phải
là khâu lựa chọn kịch bản.
- Lựa chọn kịch bản chương trình
Nhận thức tầm quan trọng của công tác kịch bản, từ năm 2013 đến
nay, NHCQĐ được TCCT đầu tư ngân sách, tổ chức “Cuộc vận động sáng
tác kịch bản sân khấu về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách
mạng”. Hàng năm, Nhà hát tổ chức mời các tác giả đến dự lễ phát động và
gợi mở những chủ đề, nội dung sáng tác. Các tác giả có tác phẩm gửi về
không giới hạn số lượng tác phẩm. Các thành viên trong Hội đồng thẩm
định cuộc vận động có nhiệm vụ đánh giá chất lượng, lựa chọn các tác
phẩm có nội dung tốt đề nghị NHCQĐ trao giải, tiếp tục đầu tư kinh phí
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hoàn thiện và nâng cao chất lượng kịch bản. Cuộc vận động đã giúp cho
nguồn cung kịch bản của Nhà hát phong phú hơn; nhiều kịch bản đã được
đưa vào dàn dựng thành công. Phỏng vấn Đại úy Trần Thị Thanh Thủy
(Hồng Vân) trợ lý Biên kịch của Nhà hát - Thư ký Cuộc vân động, đồng chí
Thủy đã cho biết:
Là một đơn vị nghệ thuật có tiếng trong làng chèo, do đó sức thu
hút các tác giả có tiếng, chuyên nghiệp và các tác phẩm sân khấu có
chất lượng được nhiều thuận lợi hơn các đơn vị khác. Hàng năm,
ngoài số lượng kịch bản về đề tại lực lượng vũ trang và chiến tranh
cách mạng (trong hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ
thuật của Bộ quốc phòng), Nhà hát đã nhận được nhiều kịch bản về
đề tài lịch sử, dân gian, hiện đại. Đó là những nguồn kịch bản để Nhà
hát lựa chọn, đưa vào dàn dựng những vở diễn có chất lượng, đạt kết
quả cao trong các kỳ thi chuyên nghiệp cũng như phục vụ bộ đội và
nhân dân cả nước. [PL2.2.1, tr.151].
Qua tìm hiểu, nghiên cứu công tác kịch bản tại NHCQĐ cho thấy
sự quan tâm của các nhà quản lý là có cơ sở, có lý do về một thực trạng
đáng lo ngại hiện nay với các đơn vị nghệ thuật nói chung và nghệ thuật
Chèo nói riêng. NHCQĐ là đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống, đã
nhiều năm nay vật lộn, trăn trở với sự khan hiếm những kịch bản chèo; đội
ngũ sáng tác kịch bản chèo hiện nay rất ít. Các vở diễn gần đây của
NHCQĐ vẫn phải đi vay mượn kịch bản văn học, hay kịch bản kịch nói rồi
chuyển thể sang Chèo. Do đó, chất lượng kịch bản cũng như chất lượng vở
diễn ít nhiều bị hạn chế; bởi nguyên tắc của Chèo khác Kịch.
- Chỉ đạo dàn dựng chương trình nghệ thuật
Sau khi Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát thống nhất lựa chọn kịch
bản dàn dựng, NHCQĐ làm tờ trình, và lập dự toán ngân sách báo cáo đề
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nghị Thủ trưởng TCCT cho dàn dựng. Được sự đồng ý cho phép dàn dựng,
Hội đồng nghệ thuật Nhà hát tiến hành lựa chọn mời ê kip dàn dựng gồm:
tác giả, tác giả chuyển thể, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa và tiến
hành lựa chọn diễn viên phân vai diễn cho từng nhân vật của vở diễn.
Ví dụ: Khi nghiên cứu về vai trò của âm nhạc trong các vở chèo của
NHCQĐ, chúng tôi tiến hành phỏng vấn Thượng úy Đỗ Văn Tường - Trợ
lý Âm nhạc của Nhà hát, đồng chí cho biết:
Để có được những tác phẩm hay, những vở diễn thành công thì yếu
tố âm nhạc đóng vai trò rất quan trọng. Nó là linh hồn của vở diễn,
là nguồn cảm xúc dâng trào, lột tả nội tâm nhân vật, nâng đỡ cho
diễn xuất của diễn viên. Đó là lý do mà hội đồng nghệ thuật Nhà
hát luôn lựa chọn rất kỹ ê kíp dàn dựng vở diễn, nhất là nhạc sĩ.
[PL2.2.1, tr.151].
Sau khi tác giả chuyển thể kịch bản sang kịch bản chèo xong, đoàn
diễn tiến hành tập thoại kịch bản ngày 2 buổi trong thời gian 7 đến 10 ngày.
Khi lời thoại của các tuyến nhân vật, các cảnh, các lớp diễn của từng diễn
viên đã tương đối thuộc, đạo diễn bắt đầu lên sàn, nghe thoại và tiến hành
dàn dựng từng cảnh. Cùng lúc này, trong quá trình dàn dựng, đạo diễn
chỉnh lý kịch bản, lời thoại của từng nhân vật. Dàn dựng đến đâu, nhạc sĩ,
họa sĩ, biên đạo múa xử lý tình huống đến đó (hát, nhạc, múa, vũ đạo, đạo
cụ, cảnh trí, phục trang...).
Như vậy, yêu cầu lúc này rất cao, đòi hỏi năng lực, trình độ, khả
năng tiếp cận của diễn viên, nhạc công và toàn bộ thành phần của ê kíp
sáng tạo phải tập trung cao độ để xử lý tình huống sân khấu. Với sức nóng
sân khấu, với áp lực công việc, lúc này các cái đầu nóng rất dễ bị tổn
thương và cần các cái đầu lạnh của các nhà quản lý để điều tiết. Bằng
phương pháp nào đó, không gây ức chế, không gây phản cảm, mà các nhà
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quản lý còn cần kích thích được sự bùng phát sáng tạo để tạo nên các giá trị
mới về nghệ thuật. Tiến trình dàn dựng cứ như vậy, sau khoảng thời gian hai
tháng thì vở diễn hoàn thiện. Ban giám đốc Nhà hát lên kế hoạch cho hoạt
động tổng duyệt, báo cáo.
Quy trình báo cáo, thẩm định, sơ duyệt, tổng duyệt, cấp phép vở
mới tại NHCQĐ được tiến hành rất chặt chẽ. Hội đồng nghệ thuật của Nhà
hát xem trước, cho ý kiến để ê kíp sáng tạo, diễn viên, nhạc công chỉnh sửa.
Buổi sơ duyệt, Nhà hát sẽ mời thủ trưởng Cục Tuyên huấn, cán bộ, trợ lý
phòng Văn hóa Văn nghệ, thủ trưởng Cục Chính trị, phòng Tuyên huấn,
thủ trưởng Văn Phòng, phòng Kế hoạch tổng hợp và Hội đồng Nghệ thuật
Nhà hát xem cho ý kiến. Đây là báo cáo quan trọng nhất trong quy trình
hoàn thiện, cấp phép vở diễn dưới sự thẩm định chất lượng nghệ thuật của
các cơ quan quản lý chuyên ngành của TCCT, Hội đồng chuyên môn của
Nhà hát. Ví dụ: Các cơ quan quản lý xem xét, thẩm định, xét duyệt về kịch
bản, đạo diễn, âm nhạc, mỹ thuật, múa, diễn xuất, thể hiện của diễn viên,
nhạc công và các thành phần tham gia; Cục Tuyên huấn, phòng Văn hóa
Văn nghệ cho ý kiến chỉ đạo về định hướng nghệ thuật, ngôn ngữ thể hiện,
kết cấu tác phẩm... Cục Chính trị, Phòng Tuyên huấn cho ý kiến chỉ đạo về
chủ đề tư tưởng (như chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật
nhà nước, quy định quân đội về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội)...; Văn
phòng TCCT cho ý kiến về hành chính sân khấu (đạo cụ, phục trang, trang
trí, diễn xuất...) đã phù hợp với phong tục tập quán, văn hóa vùng miền,
tính lịch sử hay chưa...
Sau khi các thành phần tham gia sáng tạo vở diễn hay chương trình
nghệ thuật, chỉnh sửa theo ý kiến chỉ đạo xong, lãnh đạo Nhà hát báo cáo xin
phép Tổng duyệt chương trình, vở diễn và tiến hành Tổng duyệt như sơ
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duyệt và có thêm sự xuất hiện của thủ trưởng TCCT (thường là Phó Chủ
nhiệm TCCT chuyên trách chỉ đạo về hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong
quân đội).
- Quản lý tập luyện, củng cố các chương trình nghệ thuật
Để đảm bảo chất lượng, để chương trình ngày một mang tính
chuyên nghiệp, chất lượng nghệ thuật ngày một cao, chương trình biểu diễn
phong phú hấp dẫn,... việc dàn dựng, luyện tập là nhiệm vụ thường xuyên,
không chỉ của cá nhân nghệ sĩ mà là của cả tập thể đơn vị nghệ thuật. Để
đảm bảo tính thống nhất trong hình thức, trong ngôn ngữ thể hiện, trong
sáng tạo diễn xuất và trong hình tượng nghệ thuật,..., việc tập luyện tại
NHCQĐ cũng có nhiều hình thức khác nhau như: Tập cá nhân, tốp, nhóm,
tập phối hợp tập thể... Song việc tổ chức tập luyện thường do các đoàn, hay
trực tiếp Đội diễn viên, Đội nhạc phân công giao vai diễn, vở diễn, cho
từng diễn viên, tốp tự tập. Sau thời gian đã quy định thì tổ chức tập phối
hợp, lắp ghép. Đối với nhạc công cũng vậy, trong dàn nhạc NHCQĐ mỗi
Đoàn diễn được biên chế 10 nhạc cụ (cây đàn) gồm: trống, sáo, nhị 1, nhị
2, hồ (hoặc cello, bas), bầu, tam thập lục, thập lục, nguyệt, tam.
Hiện nay, chương trình, kịch mục biểu diễn tại hai Đoàn diễn khá
phong phú. Thống kê cho thấy, mỗi Đoàn diễn hiện tại có từ 7 đến 10
chương trình, kịch mục biểu diễn. Ví dụ: Các chương trình NHCQĐ hiện
đang biểu diễn [PL2.1.6, tr.148].
2.3.2.2. Tổ chức và quản lý hoạt động biểu diễn
Hoạt động BDNT phục vụ bộ đội và nhân dân là nhiệm vụ chính trị
trọng tâm của NHCQĐ, trong đó trọng tâm là biểu diễn phục vụ đời sống
tinh thần bộ đội; truyền bá các giá trị nghệ thuật; tuyên truyền chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của
Quân đội đến người lính (không kinh doanh, thu phí).
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- Xây dựng kế hoạch biểu diễn
Hằng năm, NHCQĐ xây dựng kế hoạch biểu diễn 6 tháng đầu năm,
6 tháng cuối năm tại các Quân khu, Quân đoàn, các quân binh chủng... báo
cáo Thủ trưởng TCCT phê duyệt thực hiện; trong đó có những đợt công tác
dài ngày, lên tới 2 tháng liên tục, biểu diễn phục vụ các đơn vị dọc từ Ninh
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Huế và dọc các tỉnh Nam Trung bộ, các tỉnh Tây Nguyên, rồi vòng về miền
Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ; và có những đợt lưu diễn phục vụ bộ
đội và nhân dân các tại các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, và các kế
hoạch biểu diễn đột xuất cho các đơn vị trên địa bàn lân cận gần Hà Nội.
Sau khi được Thủ trưởng TCCT phê duyệt kế hoạch biểu diễn, Nhà
hát giao việc cho đồng chí Trợ lý Tổ chức biểu diễn thuộc PNT của Nhà
hát liên hệ, phối hợp với các đơn vị sắp xếp, thống nhất thời gian, chương
trình biểu diễn cụ thể; kế hoạch công tác bảo đảm, tổng hợp báo cáo Giám
đốc Nhà hát phê duyệt và phân công tổ chức lực lượng thực hiện kế hoạch
biểu diễn.
Trao đổi với Đại tá, NSƯT Vũ Duy Từ, Phó Giám đốc Nhà hát - là
người thường xuyên dẫn đoàn đi biểu diễn, đồng chí Từ cho biết:
NHCQĐ có bề dày truyền thống hơn 64 năm xây dựng, trưởng
thành và phát triển. Đại đa số khán giả trong và ngoài quân đội đã
hiểu và yêu mến NHCQĐ, nhất là khán giả từ Quân khu 4 đổ ra.
NHCQĐ luôn quan tâm đến chất lượng nghệ thuật; có thái độ
phục vụ tận tình; tính kỷ luật sân khấu và mối quan hệ với các
đơn vị đến biểu diễn luôn được đề cao, để lại những tình cảm tốt
đẹp với các địa phương, đơn vị mà Nhà hát đến biểu diễn. Trong
thời kỳ công nghệ 4.0, các loại hình nghệ thuật kết hợp dùng hiệu
ứng âm thanh ánh sáng hiện đại phát triển mạnh đã thu hút một
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lượng khán giả đặc biệt là khán giả trẻ ngày một đông. Điều này
là một phần hạn chế của sân khấu Chèo, nên số lượng khán giả trẻ
yêu thích nghệ thuật chèo trong giai đoạn hiện nay còn khá ít.
[PL2.2.1, tr.151].
Ngoài biểu diễn phục vụ nhiệm chính trị tại các đơn vị bộ đội, thì
biểu phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng là một trong
nhiệm vụ trọng tâm của Nhà hát. NHCQĐ được Thủ trưởng TCCT tạo điều
kiện ngoài biểu diễn thực hiện nhiệm vụ chính trị trên giao, được tổ chức
biểu diễn hợp đồng có thu với các đơn vị địa phương có nhu cầu; xong
không được vận động bán vé.
Vốn dĩ Chèo là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian "Chèo sân
đình". Xưa và nay, ở mỗi vùng quê khi vào mùa hội làng thường lại mời
các Đoàn chèo về diễn lễ hội. Lễ hội là một môi trường sống không thể
thiếu của nghệ thuật Chèo dân gian và hiện đại ngày nay. Đó là lý do mà cứ
vào dịp xuân đầu năm, NHCQĐ nói riêng và các đoàn chèo nói chung lại
mải mê, say sưa với lễ hội. Về với lễ hội, Chèo được trở về với gốc, cội của
nó; ở môi trường đó người nghệ sĩ chèo có nhiều "đất" để sáng tạo hơn.
Khi nghiên cứu các báo cáo tổng kết về hoạt động biểu diễn tại NHCQĐ,
chúng tôi nhận thấy, trung bình tổng số buổi diễn hàng năm của Nhà hát
đạt từ 140 đến 175 buổi diễn, trong đó số buổi diễn tại các lễ hội chiếm
khoảng 40% [54].
Khi được hỏi về thực trạng về công tác tổ chức biểu diễn của Nhà hát
hiện nay, đồng chí Đại úy Cao Ngọc Sơn - Trợ lý tổ chức biểu diễn của
NHCQĐ cho biết:
Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả đòi hỏi ngày càng
cao. Các tác phẩm nghệ thuật truyền thống dàn dựng chưa thực sự
thu hút được khán giả ở các độ tuổi khác nhau. Với NHCQĐ, việc
quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, các gương mặt nghệ
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sĩ tiêu biểu trên các kênh thông tin đại chúng chưa nhiều. Các Nhà
hát cũng vì sự phát triển và tồn vong của Nhà hát mình nên cũng
cạnh tranh về mức độ hoạt động biểu diễn. [PL2.2.1, tr.151].
2.3.3. Quản lý cơ sở vật chất, tài chính
2.3.3.1. Quản lý cơ sở vật chất
Phòng Hành chính Hậu cần là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban
Giám đốc về quản lý chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đoàn diễn quản lý
sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, doanh trại, các trang thiết bị kỹ thuật phục
vụ các hoạt động của Nhà hát. Hàng năm, theo quy định hướng dẫn của
TCCT, xây dựng kế hoạch “kiểm kê vật tư, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật”
báo cáo Thủ trưởng Cục Hậu cần phê duyệt; đồng thời triển khai thực hiện.
Ví dụ: Kiểm kê, tổng hợp, đánh giá, phân loại tài sản vật chất hàng
năm tại NHCQĐ như:
Kiểm kê trang bị nhóm 1, gồm: Trang thiết bi xe - máy, và thiết bị
máy vi tính, máy in văn phòng;
Kiểm kê trang bị ngành Hậu cần: Doanh trai, Quân y, Quân nhu,
Xăng dầu;
Kiểm kê ngành công tác đảng, công tác chính trị gồm: Trang bị vật
tư nghe nhìn và biểu diễn.
Ngoài việc kiểm tra định kỳ, Nhà hát giao các phòng, ban, đoàn
thường xuyên kiểm tra, rà soát bảo dưỡng bảo trì, báo cáo Ban Giám đốc
đề nghị mua sắm bổ sung, sửa chữa phục vụ kịp thời nhiệm vụ.
(Nguồn Phòng Hành chính Hậu cần/ NHCQĐ tháng 7 năm 2018)
2.3.3.2. Quản lý tài chính
Công tác phân bổ ngân sách sự nghiệp cho hoạt động của các đơn
vị nghệ thuật trong quân đội luôn được TCCT quan tâm, đầu tư tăng cường.
Cơ sở vật chất được chú trọng theo hướng đầu tư trọng điểm, có chiều sâu,
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tiếp cận kỹ thuật và công nghệ hiện đại, từng bước góp phần bảo tồn và
phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong hoạt động Biểu diễn nghệ thuật
Quân đội.
Trong những năm qua, đươc sự quan tâm của Bộ Quốc phòng,
TCCT việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng các đơn vị nghệ thuật trong
quân đội nói chung và NHCQĐ nói riêng đã được đầu tư xây dựng cơ bản
hệ thống nhà ở, nhà làm việc, doanh trại khang trang, chính quy cùng với
hệ thống trang thiết bị, phương tiện hoạt động nghệ thuật đồng bộ, hiện đại
đã giúp Nhà hát có được diện mạo mới, tiện ích mức sống, nhu cầu hưởng
thụ của cán bộ nghệ sĩ được cải thiện....
Để quản lý nguồn thu tài chính từ hoạt động biểu diễn có thu,
NHCQĐ đã ban hành Quy chế thu chi tài chính đối với hoạt động biểu diễn.
Nguồn kinh phí thu được từ hoạt động biểu diễn có thu: Một phần chi phí
bồi dưỡng cho cán bộ, nghệ sĩ tham gia biểu diễn, một phần trích nộp theo
quy định lên cơ quan cấp trên, còn lại nộp về quỹ phúc lợi của Nhà hát. Các
khoản thu chi tài chính biểu diễn hiện nay của NHCQĐ được thực hiện đảm
bảo đúng nguyên tắc Tài chính và Quy chế số 115b/QC-NHC về "Quản lý
thu chi tài chính đối với hoạt động biểu diễn của NHCQĐ" [PL1.3, tr. 137].
Việc thực hiện các chế độ tài chính của Nhà hát được triển khai khá
bài bản. Các chế độ, tiêu chuẩn chính sách, được Ban Tài chính phổ biến,
hướng dẫn chi tiết, cụ thể thông qua hội nghị giao ban của Nhà hát, hay
bằng văn bản về từng đầu mối đơn vị. Ví dụ: Thông báo của Ban tài chính
về Tổng hợp các chế độ, tiêu chuẩn được hưởng từ ngày 1/7/2016;
1/7/2017; 01/7/2018.
Việc thu chi tài chính biểu diễn từ hoạt động có thu, được thực hiện
nghiêm túc theo "Quy chế quản lý thu chi tài chính đối với hoạt động biểu
diễn của NHCQĐ". Trong quy chế quy định chi tiết từng khoản mục chế độ
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chính sách, mức thụ hưởng, mức thu, mức chi, thời gian thu nộp, cấp phát
luôn thể hiện rõ ràng, công khai, dân chủ dưới sự giám sát của Hội đồng
Quân nhân Nhà hát. Hàng tháng, hàng quý, Ban Tài chính tổng hợp thanh
quyết toán thu, chi, ngân sách, định mức trích nộp bổ sung ngân sách, báo
cáo Hội đồng Quân nhân, Đảng ủy NHCQĐ, Phòng Tài chính của TCCT. 6
tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm tổng hợp báo cáo, giải trình trước Thủ
trưởng và các cơ quan chức năng của TCCT.
2.3.4. Quản lý nguồn nhân lực nghệ thuật
Nguồn nhân lực giữ vai trò then chốt trong sự phát triển và tồn tại
của một đơn vị nghệ thuật. Vì vậy, việc quản lý, nuôi dưỡng nguồn nhân
lực giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nghệ thuật của một
Nhà hát.
2.3.4.1. Thực trạng nguồn nhân lực nghệ thuật
Tại NHCQĐ, năm 2010, sau khi được chuyển đổi, nâng cấp từ Đoàn
nghệ thuật TCHC lên thành NHCQĐ, trong môi trường mới, điều kiện mới,
tổ chức biên chế được mở rộng; hệ thống phòng, ban được hình thành; từ
một đoàn biểu diễn, nay thành hai đoàn biểu diễn, nên nhu cầu nhân lực
tăng vọt; đội ngũ cán bộ quản lý thiếu trầm trọng. Đến tháng 9 năm 2012,
NHCQĐ mới chính thức tách thành hai đoàn diễn độc lập. Ở thời điểm đó,
trên cương vị là Trưởng Đoàn diễn 2, thực tế học viên đã phải đối mặt và
vượt qua nhiều khó khăn về nguồn nhân lực (thiếu và yếu). Ví dụ: cán bộ
Đoàn duy nhất mới có một Trưởng đoàn; diễn viên, nhạc công thiếu; quân
số gần 50% là mới tuyển dụng chưa có kinh nghiệm; nhiều buổi diễn phải
điều động cả lái xe và nhân viên kỹ thuật lên sân khấu. Cơ sở vật chất,
trang thiết bị thiếu, sơ sài.
Được sự quan tâm của Thủ trưởng và các cơ quan chức năng của
TCCT, những khó khăn bước đầu ấy, đã từng bước được tháo gỡ. Thực hiện
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thực hiện Đề án quy hoạch và xây dựng các đơng vị nghệ thuật chuyên nghiệp
trong QĐNDVN. Đầu năm 2014 NHCQĐ được đầu tư trang thiết bị, phương
tiện hoạt động nghệ thuật mới đồng bộ, hiện đại, nguồn nhân lực của 2 Đoàn
biểu diễn đã gần đủ theo tổ chức biên chế, đội ngũ diễn viên, nhạc công trẻ đã
từng bước trưởng thành, đảm nhiệm khá tốt các vai diễn, vở diễn.
Trao đổi với Trung tá Nhữ Đình Lục - Đội trưởng đội Diễn viên Đoàn diễn 2 về thực trạng nguồn lực diễn viên của đoàn hiện nay, đồng chí
cho hay:
Đội ngũ diễn viên Đoàn diễn 2 đông và là đội quân chủ lực của
Đoàn; năng lực và trình độ chuyên môn của diễn viên được khẳng
định có chất lượng cao qua các mùa hội diễn. Tuy nhiên, vẫn còn
hiện tượng một số đồng chí chưa thực sự yêu nghề, dừng phấn đấu;
một số đồng chí diễn viên trẻ ngại tập luyện, đi làm ngoài nhiều,
coi nhẹ việc tập luyện tại chỗ mà Đoàn, Đội tổ chức như: thay vai,
đổi kíp, ôn tập hát, diễn cá nhân,..., chính vì vậy mà hiệu quả trong
nghề của một bộ phận diễn viên trong Đoàn diễn 2 chưa cao"
[PL2.2.1, tr.152].
Tìm hiểu báo cáo tổng kết phong trào thi đua của NHCQĐ giai đoạn
2012 - 2017, cho thấy, tại thời điểm báo cáo về cơ cấu tổ chức Nhà hát đã
được hoàn thiện đầy đủ. Bộ máy tổ chức đã đi vào hoạt động ổn định, các
phòng, ban, đoàn diễn, nhà luyện tập đã phát huy tốt vai trò, chức năng,
nhiêm vụ của mình. Một số nghệ sĩ tiêu biểu của Đoàn 1: NSƯT Thùy
Linh, NSƯT Đình Óng, NSƯT Phương Thúy, Danh hài Xuân Nghĩa, NS
Quỳnh Sen, NS Thanh Huấn, NS Thu Hiền, Nhạc sĩ Hồng Minh, NSƯTNhạc sĩ Hữu Vương, NSƯT Văn chính, NS Xuân Hải.
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Một số nghệ sĩ tiêu biểu của Đoàn 2: NSƯT Hiền Lương, Đức Hải,
Kim Liên, Lâm Thanh, Thanh Tuyết, Đình lục, NSƯT Nhạc sĩ Văn Minh,
Tùng Lâm.
Phỏng vấn đồng chí NSND Quốc Trượng, Giám đốc Nhà hát về
thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý nguồn nhân lực của NHCQĐ
hiện nay, được NSND trả lời rất cụ thể:
NHCQĐ có bề dày truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển,
đến nay Nhà hát đã được phong tặng: 5 NSND, 20 NSƯT; dàn
diễn viên trẻ, tài năng và luôn nhân được sự quan tâm, yêu quý của
khán giả và sự trao gửi sáng tạo nghệ thuật của các tác giả, đạo
diễn, nhạc sĩ... do đó NHCQĐ luôn đón mời được các "Cây Đa,
Cây Đề", nghệ sỹ tên tuổi về dàn dựng tiết mục, bồi dưỡng nguồn
nhân lực.
Về khó khăn đó là: chất lượng nguồn diễn viên, nhạc công tốt
nghiệp các trường nghệ thuật ra chưa cao. Quản lý các nghệ sĩ
ngoài giờ làm việc còn khó khăn" [PL2.2.1, tr.151].
2.3.4.2. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghệ thuật
Có thể nói NHCQĐ là một trong những địa chỉ đỏ trong "làng Chèo"
mà các em sinh viên các trường nghệ thuật sau khi ra trường muốn hướng
tới. Hằng năm sau kỳ thi tốt nghiệp của các trường nghệ thuật. NHCQĐ
thường tổ chức từ 1 đến 2 đợt tuyển dụng diễn viên, nhạc công để bổ sung
cho các đoàn diễn. Công tác tác tuyển dụng của Nhà hát được tổ trang
trọng và bài bản nghiêm túc. Diễn viên, nhạc công được Hội đồng Nghệ
thuật tuyển dụng, được Ban giám đốc giao cho các Đoàn quản lý, thử việc.
Tại Đoàn diễn, các đối tượng thử việc được Ban lãnh đạo đoàn giao vai
diễn; đồng thời được các nghệ sĩ có kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp, chỉ
bảo từng động tác, bước đi, lời nói, câu hát...và họ, có thể được lên sân
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khấu ngay để tham gia phụ diễn. Chính phương thức truyền nghề truyền
thống này của Chèo là hình thức đào tạo hiệu quả nhất hiện nay. Bởi vậy sự
khôn lớn trưởng thành về kinh nghiệm nghệ thuật của các diễn viên, nhạc
công trẻ được rút ngắn. Đó là cơ sở là lý do mà có những diễn viên, nhạc
công mới về Nhà hát một đến hai năm, đã đảm nhiệm được những vai diễn,
cây đàn chính xuyên suốt vở diễn.
Với chủ trương, quan điểm nguồn lực sức trẻ là chủ nhân của tương
lai, bồi dưỡng lớp trẻ về mọi mặt luôn là nội dung chính trong các nghị
quyết, kế hoạch hành động của cả bộ máy tổ chức của Nhà hát. Với sự
quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, tạo điều kiện mọi mặt để họ có cơ hội thử sức,
rèn luyện, phấn đấu đã mang lại hiệu ứng tích cực. Sức sáng tạo nghệ thuật
của lớp trẻ luôn mới mẻ, mang hơi thở hiện đại. Song sự sáng tạo đó vẫn
giữ được các nguyên tắc phát triển của nghệ thuật Chèo.
Mặc dù hiện nay Nhà hát đã có một đồng chí trợ lý tạo nguồn. Song,
do Nhà hát không có nguồn kinh phí cho công tác tạo nguồn và đào tạo
nhân lực nghệ thuật, vì vậy các nghệ sĩ muốn đi học nâng cao trình độ đều
phải tự túc kinh phí; hay mời các nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ tên tuổi đến
bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho các nghệ sĩ là rất khó khăn.
2.3.4.3. Các hoạt động thẩm định, sàng lọc chất lượng nguồn nhân lực
Chất lượng nguồn nhân lực nghệ thuật là khâu then chốt trong việc
giữ vững chất lượng, thương hiệu của một đơn vị nghệ thuật. Qua trao đổi
với NSND Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, kiêm trợ lý Tạo
nguồn của Nhà hát cho biết:
Hằng năm, Nhà hát đều tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng
chuyên môn cho diễn viên, nhạc công. Song căn cứ thực tế nhiệm
vụ, Ban Giám đốc, Hội đồng nghệ thuật đưa ra hình thức tập huấn
cụ thể như: mời các nghệ sĩ tên tuổi tập về tập huấn kỹ thuật diễn,

66

hát cho diễn viên, kỹ thuật hòa tấu, độc tấu cho nhạc công; kết
hợp tập huấn với dàn dựng các vở diễn, chương trình tạp kỹ (ca
nhạc, trích đoạn); Thay vai, đổi kíp diễn các vở mà Nhà hát đã
dàn dựng. Vídụ: để chuẩn bị cho chương trình tham dự "Cuộc thi
Tài năng trẻ diễn viên Sân khấu Tuồng Chèo, năm 2017", Nhà hát
tập huấn bằng hình thức cho các cá nhân tự tìm, chọn nhóm tốp
của mình; tự tìm kiếm, lựa chọn, dàn dựng tiết mục, báo cáo Hội
đồng nghệ thuật Nhà hát thẩm định chất lượng, đánh giá, phân
loại và quyết định lựa chọn các tiết mục đầu tư để tham dự tài
năng trẻ toàn quốc [PL2.2.1, tr.151].
Sau mỗi đợt tập huấn, Nhà hát đều tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm,
đánh giá đúng thực lực, năng lực, điểm mạnh - yếu của từng cá nhân. Đối
với những cá nhân không đáp được yêu cầu, khả năng không phát triển
được, Nhà hát đề nghị Thủ trưởng TCCT giải quyết chế độ bằng hình thức
cho chuyển công tác, ra quân, hoặc chấm dứt hợp đồng thử việc (đối với
đối tượng thử việc).
Có thể nói, việc thẩm định, sàng lọc chất lượng nguồn nhân lực ở
mỗi cơ quan, đơn vị là quy luật tất yếu, khách quan; đặc biệt là hoạt động
nghệ thuật, sự dừng bước trước sáng tạo cũng đồng nghĩa với sự tụt hậu
không phát triển. Hoạt động kiểm tra đánh giá, sàng lọc chất lượng nguồn
nhân lực tại NHCQĐ: là cơ hội để mỗi cá nhân nghệ sĩ - chiến sĩ tu dưỡng,
rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, qua đó khẳng định khả
năng, sức sáng tạo trước tổ chức và bạn bè đồng nghiệp, đồng chí đồng đội;
đồng thời giúp Nhà hát kiểm đếm được chất lượng nguồn nhân lực, từ đó
có đề ra giải pháp phát triển.
2.3.4.4. Các hoạt động chăm lo đời sống, chính sách
Với lợi thế là đơn vị quân đội. NHCQĐ được cũng như các đơn vị
nghệ thuật quân đội được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy
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định của Quân đội. Đó là nét đặc thù khác biệt về chế độ chính sách giữa
nghệ sĩ trong và ngoài quân đội. Thực tế tìm hiểu báo cáo tổng kết hằng
năm của NHCQĐ cho thấy [54].
- Chế độ chính sách chung:
Mọi cán bộ, nghệ sĩ - chiến sĩ thuộc quân số biên chế của Nhà hát
được đảm bảo các chế độ chính sách của quân đội theo quy định, như:
Chế độ phong, thăng quân hàm, cấp bậc, chức vụ;
Chế độ tiền lương, phụ cấp theo hệ số, cấp bậc chức vụ, năm công
tác và các chế độ tài chính khác;
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân;
Chế độ về quân tư trang;
Chế độ chính sách nhà đất theo quy định của Bộ Quốc phòng.
- Chế độ chính sách đặc thù
Ngoài các chế độ chính sách quy định chung của quân đội thì cán bộ
nghệ sĩ chiến sĩ NHCQĐ khi có thành tích xuất sắc về nghệ thuật, được
Nhà hát xét đề nghị phong thăng quân hàm, lên lương trước niên hạn, hay
xét đề nghị phong tặng các dánh hiệu nghiệp, thi đua quyết thằng...
- Chế độ chính sách, phúc lợi của Nhà hát
Trong những năm gần đây với sự vào cuộc của các cơ quan đoàn thể,
các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân. Đời sống vật chất tình thần
của cán bộ nghệ sĩ - chiến sĩ đã có sự chuyển biến tích cực hơn như: Chế độ
thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân; tổ chức vui tết
trung thu, tặng quà học sinh giỏi cho con em nghệ sĩ - chiến sĩ; chế độ
chính sách ngày lễ, Tết...
Có thể nói với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, trực tiếp là sự chăm
lo của lãnh đạo NHCQĐ, đời sống, chính sách cho cán bộ, nghệ sĩ - chiến
đã từng bước được cải thiện ngày một tốt hơn.
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2.3.5. Kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng
2.3.5.1. Kiểm tra giám sát
Phòng nghệ thuật được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc các đoàn diễn triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch
đã được phê duyệt; đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực nghệ thuật và chất lượng các chương trình kịch mục
biểu diễn của Nhà hát. Đối với ê kíp sáng tạo: theo dõi quá trình dàn dựng
chương trình kịch mục; kịp thời đề xuất, góp ý, báo cáo với Ban giám đốc,
Hội đồng nghệ thuật, người chỉ đạo nghệ thuật để giữ vững phong cách nghệ
thuật và bảo đảm chất lượng của các kịch mục.
Sau mỗi buổi biểu diễn, đợt biểu diễn, Đoàn diễn, Nhà hát thường tổ
chức họp rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức biểu diễn,
chất lượng nghệ thuật, vận hành phương tiện kỹ thuật, giao lưu đối ngoại
với cán bộ chiến sĩ, nhân dân đơn vị sở tại.
Thứ 2 hàng tuần, Nhà hát tổ chức hội nghị giao ban chỉ huy. Ban
Giám đốc nghe trưởng các Phòng, Ban, Đoàn diễn báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ trong tuần và đề xuất các kế hoạch triển khai nhiệm vụ tiếp
theo. Qua đó hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân,
biện pháp khắc phục đối với từng mặt công tác, từng nhiệm vụ, trách nhiệm
của tập thể và cá nhân; đồng thời đề ra biện pháp khắc phục, kế hoạch,
phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tiếp theo.
2.3.5.2. Thi đua khen thưởng
Hàng năm, mỗi lần dàn dựng vở mới hay dàn dựng các chương
trình nghệ thuật, NHCQĐ lại tổ chức phát động một đợt thi đua với chủ đề,
nội dung gắn sát với các sự kiện chính trị và nội dung chủ đề, tư tưởng của
vở diễn. Sau mỗi một đợt phát động thi đua, Nhà hát chức tổng kết, đánh
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giá khen thưởng kịp thời; nhất là sau các đợt tham gia cuộc thi, liên hoan,
hội diễn.
Qua tìm hiểu về thành tích nghệ thuật của một số đơn vị như Nhà
hát Kịch Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Chèo Việt
Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Thái Bình và các bảng tổng kết
giải thưởng của các Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp của Quân
đội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho thấy: từ năm 2010 đến nay,
NHCQĐ liên tục gặt hái lớn về giải thưởng nghệ thuật. Đây là thành tích
mà hiếm có đơn vị nghệ thuật nào đạt được trong khoảng thời gian như
vậy. Là người trực tiếp công tác tại NHCQĐ, trực tiếp tham mưu cho BGĐ,
xây dựng, triển khai các kế hoạch tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội diễn:
Học viên thống kê sơ bộ các chương trình, kịch mục mà từ năm 2010 đến
nay NHCQĐ đã tham gia qua các cuộc thi, các kỳ liên hoan, hội diễn sân
khấu chuyên nghiêp [PL2.1.7, tr.149].
Tổng kết, đánh giá khen thưởng là một khâu quan trọng trong công
tác quản lý ở NHCQĐ nhất là lĩnh vực quản lý nghệ thuật. Qua thực tế trải
nghiệm, công tác, sịnh hoạt và thực tế các đợt công tác, các buổi biểu diễn,
học viên thấy hoạt động này diễn ra thường niên, mọi lúc, mọi nơi. Mọi
lúc, mọi nơi bởi vì, lúc thì nó diễn ra trong các cuộc hội, họp, giao ban Nhà
hát, đoàn, đội; lúc thì nó diễn ra trên xe trên đường hành quân biểu diễn,
lúc thì bên sân khấu, bên bàn trà, bàn ăn; thậm chí qua phương tiện truyền
thông, mạng xã hội...
Qua trao đổi trực tiếp với cán bộ, nghệ sĩ NHCQĐ, chúng tôi thấy
sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ tới vấn đề đánh giá, khen thưởng.
Điều này có liên quan, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tinh thần, đến sự
thăng hoa, sự sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ. Sự thăng hoa, sáng tạo
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ấy có được phần lớn do hiệu ứng tác động trở lại từ phía khán giả và bạn
diễn (diễn viên, nhạc công, âm thanh, ánh sáng, bộ phận phục vụ, nhà quản
lý...). Việc tổng kết, đánh giá khen thưởng nghệ thuật của các quản lý công
tâm, chính xác, đúng người, đúng thời điểm, sẽ tạo tâm lý, động lực và hiệu
quả cho các nhiệm vụ tiếp theo.
2.4. Đánh giá chung
Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tại NHCQĐ đã giúp chúng
tôi có cái nhìn tổng quan về NHCQĐ. Thực trạng công tác quản lý tại Nhà
hát cho thấy những nét đặc thù riêng khi quản lý một đơn vị nghệ thuật
trong quân đội. Đặc biệt hơn, NHCQĐ là một đơn vị nghệ thuật sân khấu
truyền thống duy nhất trong quân đội; 64 năm xây dựng và trưởng thành,
với bề dày truyền thống, với các thế hệ nghệ sĩ tài năng, có tên tuổi, vị trí
nhất định trong ngành Chèo tạo nên tên tuổi của Chèo Hậu cần - NHCQĐ một thương hiệu trong lòng công chúng cả nước.
2.4.1. Ưu điểm
Được sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của Thủ trưởng Bộ
quốc phòng mà trực tiếp là Thủ trưởng và các cơ quan chức năng của
TCCT, QĐNDVN, NHCQĐ đã mạnh mẽ vươn lên một tầm cao mới, với
địa bàn hoạt động rộng khắp toàn quân, toàn quốc. Cơ sở vật chất doanh
trại khang trang; nơi làm việc, nơi ăn, ở, sinh hoạt được được đầu tư cơ
bản, đồng bộ, chính quy; Các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ
cho công tác nghệ thuật được trang bị mới, hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu
nhiệm vụ; nguồn nhân lực liên tục được bổ sung, được đào tạo; đời sống,
chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân luôn được quan tâm;
Nghệ thuật có những bước phát triển rực rỡ, gặt hái nhiều thành công, tập
thể, cá nhân giành được nhiều thành tích mới.

71

2.4.1.1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi xem các nghệ sĩ của Đoàn
nghệ thuật TCHC biểu diễn ngày 28 tháng 3 năm 1967 tại Phủ Chủ tịch đã
căn dặn: "Các cháu là người lính, người chiến sĩ, các cháu phải rèn luyện
để diễn cho Bộ đội, cho nhân dân xem ngày càng hay hơn” [52, tr.3].
Qua nghiên cứu tư liệu về lịch sử phát triển của Nhà hát, cho thấy
tiếng hát "Chèo lính" thực sự đã rong ruổi khắp các chiến trường, vượt qua
bom đạn, vượt qua những thời khắc lịch sử của dân tộc. Tiếng hát chèo lính
đã và luôn đồng hành cùng bước chân người lính trên mọi mặt trận thời
chiến, mọi vùng miền của tổ quốc thời bình. 64 năm trưởng thành và phát
triển, Phòng Truyền thống của Nhà hát đã lưu giữ và nói lên được phần nào
những thành tựu mà các thế hệ NHCQĐ xây dựng.
Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của NHCQĐ là biểu diễn phục vụ
bộ đội và nhân dân, trong những năm qua, NHCQĐ thường xuyên tổ chức
song song 2 Đoàn diễn vừa tập luyện, vừa dàn dựng vở mới, vừa tổ chức
biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân cả nước. Nội dung các chương trình
kịch mục luôn phong phú, đảm bảo tính tư tưởng, tính nhân văn, tính thời
sự và giá trị nghệ thuật cao, thể hiện đúng định hướng quan điểm đường lối
văn hóa, văn nghệ của Đảng và sự chỉ đạo của TCCT, trong đó tiêu biểu
như: “Chu Văn An - Người thầy của muôn đời”, “Điều đọng lại sau chiến
tranh”, “Người chiến sĩ năm xưa”, “Đời luận anh hùng”, “Ánh sao đầu núi”
và chương trình nhỏ các trích đoạn, hát dân ca…
Nhà hát đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, đem
những giá trị đặc trưng, độc đáo của nghệ thuật chèo quân đội đến với người
lính. Kết quả cụ thể là, hàng năm NHCQĐ luôn biểu diễn vượt mức kế hoạch
trên giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, như: Năm 2016, Nhà hát đã
tổ chức biểu diễn được 142/120 = 118% năm; (trong đó có 110 buổi biểu diễn
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trong quân đội, 28 buổi biểu diễn ngoài Quân đội ); Năm 2017 biểu diễn được
153/120 = 126,6% năm, buổi kế hoạch năm. Qua biểu diễn, thông qua ngôn
ngữ nghệ thuật sân khấu và sự thể hiện của người chiến sĩ, nghệ sĩ các giá trị
tư tưởng, nghệ thuật của các tác phẩm, truyền tải thông điệp cuộc sống đến
người xem. Đồng thời qua hoạt động BDNT nhằm tôn vinh vị thế, thương
hiệu "chiếu chèo chiến sĩ"; chiếm được tình cảm, niềm tin, tình yêu của cán
bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân của cả nước.
2.4.1.2. Quản lý con người
Người nghệ sĩ vốn dĩ thích tự do; đó là đặc trưng của quản lý nghệ
sĩ sáng tạo nghệ thuật. Kỷ luật vốn là sức mạnh của Quân đội; đó là đặc
trưng của quản lý bộ đội. Quản lý NHCQĐ được dựa trên hai nguyên tắc
này để vận hành công tác quản lý. Trong chuyên môn không có sự ưu ái,
phân biệt giữa các thế hệ nghệ sỹ, tùy theo khả năng được giao vai diễn
đảm nhiệm.
Sự quan tâm, chăm lo, đầu tư, tạo điều kiện về cơ chế về chế độ
chính sách của TCCT cũng như các cơ quan liên quan về: Nơi ăn nghỉ, điều
kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ chính sách tiền lương, biên
chế... đã giúp NHCQĐ trong những năm qua đã thu hút được nhiều nhân tài
về đầu quân, công tác.
Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Nghệ thuật xác định chất lượng
nguồn nhân lực là khâu then chốt trong chiến lược phát triển nghệ thuật và
giữ vững thương hiệu Nhà hát. Quan điểm chỉ đạo chung của Đảng ủy, Ban
Giám đốc Nhà hát là tập trung bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ về mọi mặt;
để họ nhanh chóng đảm nhiệm được cả vai diễn, cây đàn chính hoặc các vị
trí quan trọng của các vở diễn.
Với sự quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, ban giám đốc Nhà
hát đã mạnh dạn giao vai, giao việc để họ có cơ hội thử sức, rèn luyện,
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phấn đấu. Cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ chỉ bảo tận tình, uốn nắn kịp
thời, của các thế hệ đi trước có nhiều kinh nghiệm, đã mang lại nhiều hiệu
ứng tích cực. Sức sáng tạo nghệ thuật của lớp trẻ luôn mới mẻ, mang hơi
thở hiện đại. Song, sự sáng tạo đó vẫn giữ được các nguyên tắc phát triển
của nghệ thuật Chèo.
Trước tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, quản lý nguồn
nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố sống còn của một đơn vị nghệ
thuật, bởi, nghệ thuật là một hình thức lao động đặc thù; BDNT là sự sáng tạo
ra những giá trị văn hoá tinh thần. Những sản phẩm đặc biệt đó do lao động
sáng tạo của các nghệ sĩ, các nghệ nhân tạo ra chỉ có thể định tính, chứ không
thể định lượng được giá trị của nó, cả về mặt vật chất và tinh thần.
2.4.1.3. Quản lý cơ sở vật chất
Công tác quản lý cơ sở vật chất ở NHCQĐ được tổ chức khá chặt
chẽ, chuyên nghiệp. Phòng Hành chính Hậu là đơn vị chủ trì đã thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực
hiện nghiêm các quy định về thực hiện nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, duy
tu phương tiện kỹ thuật xe máy; an toàn giữ tốt, dùng bền; thường xuyên rà
soát, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ; duy trì thực hiện hiệu quả các
chế độ kiểm tra định kỳ cơ sở vật chất, doạnh trại; quản lý chặt chẽ nơi ăn
uống, luôn được vệ sinh sạch sẽ; nơi nghỉ luôn gọn gàng ngăn nắp; xắp đặt
vệ sinh nội vụ đúng quy định, đảm bảo đơn vị an toàn về mọi mặt.
Công tác quản lý trang thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng là
phương tiện trực tiếp phục vụ biểu diễn được Giám đốc Nhà hát giao nhiệm
vụ trực tiếp cho Chủ nhiệm Nhà luyện tập chịu trách nhiệm quản lý, điều
hành, chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, hai đoàn diễn
quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả, an toàn tuyệt đối.
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Công tác bảo quản các phương tiện biểu diễn gồm: Phông cảnh, bục
bệ, đạo cụ, phục trang, nhạc cụ và các trang thiết bị khác phục vụ biểu diễn
được Ban Giám đốc giao cho lãnh đạo, chỉ huy hai đoàn diễn chịu trách
nhiệm phân công cụ thể, cho từng bộ phận, cá nhân trong đoàn chịu trách
nhiệm quản lý, sử dụng trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả quản lý
tích cực; không còn tình trạng bỏ bê, thiếu trách nhiệm.
Hàng tuần, hàng tháng, Phòng Hành chính Hậu cần, Phòng Nghệ
thuật, Nhà Luyện tập phối hợp với các bộ phận còn lại kiểm tra, tổng hợp
báo cáo Ban Giám đốc và đề xuất phương án xử lý. Như vậy, với việc phân
công, phân cấp quản lý rõ ràng, những năm qua công tác quản lý cơ sở vật
chất trang bị đã phát huy hiệu quả; các trang thiết bị được bảo quản, sử
dụng tốt hơn, giúp tránh được tình trạng lãng phí, hỏng hóc các trang thiết
bị vật tư do thiếu ý thức của con người.
2.4.1.4. Quản lý hoạt động nghệ thuật
Là đơn vị sinh ra từ chiến trường, trưởng thành cùng với những
thăng trầm của lịch sử dân tộc, giá trị nghệ thuật của NHCQĐ luôn gắn bó
với người lính Cụ Hồ. Hình tượng người lính luôn là chủ đề chủ đạo trong
các vở diễn của Nhà hát. Tiêu biểu như một số vở mà hiện nay Nhà hát vẫn
đang biểu diễn đó là: Điều đọng lại sau chiến tranh; Ánh sao đầu núi;
Người chiến sỹ năm xưa; Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Sáng trong như
ngọc một con người.
Đại úy, Thạc sĩ, Họa sĩ Đào Anh Tuấn - Trợ lý Mỹ thuật - NHCQĐ
cho rằng "NHCQĐ đã tìm ra cho mình một khuynh hướng nghệ thuật mang
dấu ấn người lính, đồng thời vẫn giữ được tinh hoa của nghệ thuật chèo truyền
thống. Điều này đã giúp cho việc định hình phong cách sáng tạo từ biên kịch,
đạo diễn cho tới âm nhạc, múa trong đó có cả mỹ thuật" [PL 2.2.1, tr. 152].
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Đề tài lịch sử, đề tài dân gian cũng chính là hai mảng đề tài quen
thuộc mà NHCQĐ đã và đang khéo léo khai thác, phát huy vốn cổ để làm nền
móng vững chắc cho những hướng đi nghệ thuật của mình. Điều thú vị là đề
tài lịch sử trong các vở diễn của NHCQĐ luôn thể hiện tính chân thực lịch sử
và đưa đến khán giả những thông điệp gần gũi với đời sống đương đại.
Hàng năm, Nhà hát dàn dựng mới từ 2 đến 3 chương trình biểu diễn
phục vụ bộ đội và nhân dân. Các chương trình kịch mục của mỗi Đoàn rất
phong phú, có từ 7 đến 10 chương trình kịch mục khác nhau, từ vở diễn dài
2 tiếng 30 phút đến những chương trình trích đoạn, ca nhạc nhỏ lẻ.
Cùng với sự lớn mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bộ máy tổ
chức, NHCQĐ đã gặt hái nhiều thành công tại các kỳ Liên hoan, Hội diễn,
Cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, toàn quân năm 2011, 2013,
2014, 2015, 2016; được bạn nghề quý trọng, ghi nhận và mang về cho Nhà
hát nhiều giải thưởng cao quý. Do có quá trình cống hiến lâu năm và giành
nhiều thành tích nghệ thuật trong lần phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT
lần thứ 8 vào tháng 1/2015, NHCQĐ đã vinh dự được chủ tịch nước ký,
phong tặng danh hiệu cho 05 NSND, 09 NSƯT; và lần phong tặng lần thứ 9
- 2018 sắp tới, Nhà hát tiếp tục có 08 nghệ sĩ được Hội đồng Nhà nước đề
nghị Chủ tịch nước ký phong tặng danh hiệu NSƯT.
2.4.2. Một số hạn chế, khó khăn
NHCQĐ đang trong quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tìm kiếm
bổ sung nguồn nhân lực; nguồn kịch bản chèo có nội dung tư tưởng tốt, giá
trị nghệ thuật cao còn khan hiếm; thiếu đạo diễn giỏi; lực lượng phân tán,
hay phải đi công tác dài ngày xa đơn vị, phạm vi hoạt động rộng, cường độ
cao, tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác nhau; đời sống cán bộ nghệ
sĩ còn nhiều khó khăn.
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2.4.2.1. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của
Nhà hát Chèo Quân đội
Trong thời kỳ công nghệ số hiện nay, lĩnh vực nghệ thuật truyền
thống gặp không ít khó khăn về nguồn lực con người. Song khó khăn đầu
vào của sân khấu Chèo là đào tạo công phu, ra nghề lựa chọn xin việc khó,
hiện tượng học xong không làm được nghề, phải bỏ nghề cũng khá phổ biến;
thu nhập tiền lương, tiền bồi dưỡng biểu diễn không đảm bảo được đời sống;
khan hiếm tài năng nghệ thuật vẫn là tình trạng chung của sân khấu truyền
thống, trong đó có Chèo.
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của chất lượng nguôn nhân lực,
NHCQĐ đã có nhiều giải pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, tích cực liên kết với các cơ sở đào tạo nghệ thuật, tìm kiếm
thu hút tài năng nghệ thuật về đầu quân cho mình. Song do chất lượng đầu
vào tại các trường nghệ thuật hiện nay thiếu và yếu; nên đội ngũ diễn viên,
nhạc công khi tốt nghiệp về Nhà hát chất lượng không cao, phải mất nhiều
thời gian đào tạo lại.
Trình độ chuyên môn của lực lượng kế cận chưa đáp ứng kịp yêu
cầu, phát triển của NHCQĐ.
Đội ngũ cán bộ NHCQĐ tuy đã kiện toàn cơ bản. Song năng lực,
trình độ, phương pháp quản lý chưa cao.
* Nguyên nhân:
Trong thời kỳ hội nhập của nền kinh tế thị trường, đời sống người dân
được nâng cao đồng nghĩa với nhu cầu hưởng thụ cũng tăng cao. Trong khi
đó, thu nhập, đời sống vật chất của các nghệ sĩ - chiến sĩ còn thấp, chưa
theo kịp kinh tế thị trường. Đó là lý do mà các nghệ sĩ - chiến sĩ của
NHCQĐ, nhất là lớp trẻ hiện nay, đang trăn trở đi tìm cho mình một hướng
làm ăn, kinh doanh thêm để cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống. Điều này
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khiến cho một bộ phận nghệ sĩ thiếu tập trung, không dành thời gian trau
dồi kiến thức cho nghệ thuật Chèo - cho chính nghề nghiệp của mình; khiến
họ vô tình họ góp sức vào sự mai một kiến thức quý báu cha ông để lại.
Việc cư trú không tập trung cũng phần nào ảnh hưởng đến công tác quản
lý để nghệ sĩ - chiến sĩ được cùng nhau học tập, trao đổi nghề nghiệp, luyện tập
bài bản, giao lưu, tìm hiểu, chia sẻ khó khăn, buồn vui trong cuộc sống.
Đội ngũ cán bộ tuy đã được kiện toàn đầy đủ, nhưng do kinh nghiệm
quản lý chưa nhiều và phần lớn đều phát triển từ diễn viên, nhạc công nên
đôi lúc vẫn còn tình trạng lúng túng trong phương pháp quản lý, dẫn đến
hiệu quả công việc chưa cao.
Tại NHCQĐ, nguồn thu nhập chủ yếu là từ đồng lương, các khoản thu
nhập khác không đáng kể, chưa đủ để trang trải cuộc sống. Trong khi đó,
cường độ công việc tại Nhà hát lại rất cao; với đặc thù là đơn vị nghệ thuật
song lại là đơn vị quân đội, do đó, ngoài việc dàn dựng chương trình, luyện
tập tiết mục nghệ thuật, biểu diễn phục vụ công chúng, các nghệ sĩ - chiến sĩ
phải tham gia nhiều nhiệm vụ hành chính khác. Đó là một lý do quan trọng
mà khó chiêu mộ được những người có khả năng chuyên môn tốt về nghệ
thuật chèo ở các cơ sở ngoài quân đội về công tác lâu dài.
Thực tế những năm gần đây cho thấy, chất lượng tuyển sinh ngành
nghệ thuật truyền thống tại các trường văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc
ngày một giảm; xu hướng làm việc tự do, không muốn bị ràng buộc, gò bó
ở các đơn vị hành chính nhà nước của giới trẻ ngày càng nhiều, dẫn tới việc
giảm sút chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực cho các đơn vị nghệ thuật
truyền thống, trong đó có NHCQĐ.
- Chưa phát huy được sức mạnh nguồn nhân lực
NHCQĐ đang được sở hữu đội ngũ đông đảo các NSND, NSƯT,
nhạc sĩ, biên kịch, họa sĩ, biên đạo múa.. Đây là điều kiện thuận lợi, là nền
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móng để Nhà hát khai thác phát huy nguồn lực tại chỗ, nhằm phát triển nghệ
thuật của NHCQĐ theo phong cách riêng của mình một cách bền vững;
đồng thời đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận. Song trên thực tế, việc
tổ chức phát huy năng lực trình độ của đội ngũ này vẫn chưa cao. Điều này
xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: việc lựa chọn ê kíp cộng tác dàn dựng
chương trình vở diễn từ xưa đến nay vẫn quen theo lối mòn là các thành
phần tham gia sáng tạo (tác giả chuyển thể, nhạc sỹ, họa sĩ, biên đạo múa) là
do đạo diễn lựa chọn. Điều này làm cho Nhà hát mất đi quyền chủ động định
hướng tạo phong cách riêng của Chèo Quân đội; chưa khai thác hết khả
năng, năng lực của các chiến sĩ là nghệ sĩ; chưa tận dụng được sự truyền dạy
của các nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát dành cho thế hệ trẻ.
Hiện nay, NHCQĐ chưa có nguồn ngân sách thường xuyên cho hoạt
động nghiên cứu khoa học; chưa có chế tài hỗ trợ kinh phí cho nghệ sĩ chiến sĩ đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý nghệ thuật.
2.4.2.2. Công tác truyền thông quảng bá của Nhà hát Chèo Quân đội còn
yếu kém
- Chưa có chiến lược về quảng bá, hình ảnh, xây dựng thương hiệu
của NHCQĐ
Chương trình nghệ thuật Nhà hát tần số xuất hiện ít.
Số lượng nghệ sĩ của Nhà hát xuất hiện trên các phương tiện thông
tin đại chúng không nhiều.
- Chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của truyền thông nghệ thuật
trong thời kỳ công nghệ
Chưa thấy được sức mạnh ảnh hưởng, lan truyền thông tin.
Chưa coi truyền thông là phương tiện đề kinh doanh
- Chưa thấy được lợi ích và ý nghĩa mà truyền thông quảng bá đem
lại như:
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Tiếp cận được nhiều khán giả.
Nhiều khán giả biết về chất lượng nghệ thuật Nhà hát.
Nguồn thu tài chính từ các nhà quảng cáo.
Nguồn thu từ số lượng hợp đồng biểu diễn gia tăng.
- Chưa coi truyền thông là phương tiện để quảng bá nghệ thuật
NHCQĐ:
Chưa có website hoặc trang tin điện tử để giới thiệu quảng bá về Nhà
hát và thường xuyên cập nhật thông tin, hoạt động.
Chưa có hoạt động trên các trang tin và mạng xã hội.
Chưa có bộ phận chuyên trách công tác truyền thông về nghệ thuật.
* Nguyên nhân:
Quy định chung của quân đội về an ninh quốc phòng trong việc sử
dụng mạng internet và các trang mạng xã hội được quản lý ngày một chặt chẽ
hơn. NHCQĐ thuộc Bộ quốc phòng, nên quy định sử dụng mạng internet và
các trang mạng xã hội vẫn chưa được thực hiện chính sách đặc thù.
Do chưa có chủ trương xã hội hóa các đơn vị nghệ thuật quân đội,
mà nhiệm vụ chủ yếu các các đợn vị nghệ thuật mới chỉ dừng lại ở hình
thức biểu diễn phục vụ trực tiếp, hay biểu diễn trên sóng phát thanh truyền
hình. NHCQĐ cũng chưa có cán bộ nhân viên chuyên trách, được đào tạo
chuyên sâu về công tác truyền thông nghệ thuật. Do đó, NHCQĐ chưa xây
dựng được chiến lược và lộ trình cụ thể về phát triển nghệ thuật của Nhà
hát trên phương tiện công nghệ truyền thông, thời kỳ cách mạng công nghệ
4.0 hiện nay.
2.4.2.3. Chưa phát huy hiệu quả được công năng của cơ sở vật chất
NHCQĐ có không gian rộng, doanh trại khang trang, hệ thống nhà
làm việc, nhà ở, nhà ăn, hội trường, nhà tập luyện (rạp hát) được xây mới,
hiện đại. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư mới, quy mô, đồng
bộ, hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc vận hành, khai
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thác các tiềm năng thế mạnh này còn hạn chế. Cơ sở vật chất đã được trang
bị kể trên vẫn chỉ dừng lại ở việc phục vụ cho công tác tập luyện, dàn dựng
các tiết mục nghệ thuật của Nhà hát; chưa được tận dụng hết công năng của
chúng, gây nên sự lãng phí.
Chưa phát huy được công năng của rạp hát trong tổ chức các sự kiện
văn hóa.
Trình độ đội ngũ kỹ thuật viên vận hành trang thiết bị còn yếu, chưa
khai thác hết tiềm năng của phương tiện, kỹ thuật, công nghệ.
Chưa có nguồn kinh phí, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, đầu tư
trang bị bổ sung.
Chưa có sự liên kết với các đơn vị trong và ngoài quân đội, tổ chức
các dịch vụ du lịch văn hóa.
* Nguyên nhân:
Do NHCQĐ là đơn vị nghệ thuật quân đội, cơ sở vật chất, phương
tiện hoạt động gắn liền với cơ chế quản lý doanh trại quân đội và Điều lệnh
quản lý bộ đội, vì vây việc vận hành khai thác cơ sở vật chất theo cơ chế thị
trường một cách đầy đủ là không thể.
Mặc dù được Tổng cục Chính trị cho phép tổ chức các dịch vụ hoạt
động văn hóa có thu; song do vẫn mang nặng tư duy bao cấp, chưa quen
với cơ chế thị trường; vì vậy chưa tạo được sức hút với đối tác, chưa biết
cách tận dụng cơ sở vật chất, tiềm năng, thế mạnh của mình để biến địa
điểm Nhà hát thành một tụ điểm văn hóa hấp dẫn.
2.4.2.4. Chế độ chính sách đãi ngộ chưa phù hợp
Hiện nay NHCQĐ không có ngân sách tiền lương để chi trả cho các
đối tượng hợp đồng, thử việc. Do vậy, các đối tượng này hàng tháng được
Nhà hát trích từ quỹ phúc lợi, hỗ trợ 1.000.000 (một triệu đồng) tiền ăn. Trung
bình thời gian thử việc đến lúc tuyển dụng vào biên chế từ 2 đến 4 năm.
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Sự bất cập về đối tượng thụ hưởng trong Quyết định số 14/2015/QĐTTg, ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp
ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm trong lĩnh vực
NTBD đã không áp dụng, thực hiện được trong các đơn vị nghệ thuật quân đội;
do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, tư tưởng của nghệ sĩ các đơn vị
nghệ thuật quân đội, mà đến nay chưa được chỉnh lý, bổ sung.
Thời gian thử việc lâu, đời sống của đối tượng thử việc chưa được
đảm bảo đã ảnh hưởng tới tâm lý, tư tưởng và họ phải bươn trải kiếm sống;
thời gian đầu tư cho học tập, tu luyện chuyên môn vì thế ít nhiều bị chi phối.
Chế độ bồi dưỡng biểu diễn thấp so với mặt bằng chung các đơn vị
nghệ thuật ngoài quân đội. Chính sách cào bằng, không có chế độ đặc thù
riêng dành cho các tài năng. Cần có chế độ chính sách khen thưởng, động
viên bằng vật chất thường xuyên, kịp thời để động viên, khích lệ tinh thần.
* Nguyên nhân:
Do quy định chung của quân đội hiện nay đối với các đơn vị hành
chính sự nghiệp là không có hợp đồng lao động, do vậy NHCQĐ không có
nguồn ngân sách để chi trả cho đối tượng hợp đồng. Vì vậy, NHCQĐ đã
vận dụng bằng hình thức "học việc" và mỗi học viên được Nhà hát trích từ
quỹ phúc lợi, hỗ trợ tiền ăn là 1.000.000 (một triệu đồng) một tháng. Do đó
các chi phí cá nhân của đối tượng hợp đồng “học việc” phụ thuộc vào
nguồn thu bồi dưỡng biểu diễn của Nhà hát (bình quân trong năm mỗi đoàn
của Nhà hát biểu diễn 6,5 buổi/tháng, bồi dưỡng trung bình một buổi,
người một là 200.000 đồng). Như vậy, người “học việc” tại Nhà hát một
tháng tổng thu nhập chỉ khoảng 2.250.000/tháng. Trong khi đó, thời gian
“Học việc" thường kéo dài - trung bình từ 2 đến 4 năm mới được xét, đề
nghị tuyển dụng chính thức. Chưa kể, số “Học việc” này khi kiểm tra
chuyên môn chưa hẳn đã đạt yêu cầu. Như vậy đây là khó khăn không nhỏ
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cho công tác quản lý, rất khó để có thể thu hút tài năng trẻ về làm việc, gắn
bó xây dựng Nhà hát.
Việc bất cập trong "Quyết định 14/2015 của Thủ tướng Chính phủ
quy định về chế độ phụ cấp thanh sắc, luyện tập cho những người hoạt
động trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn" cho thấy, sự bất cập về chính
sách trong Quyết định này là: Đối tượng được thụ hưởng chỉ là các đơn vị
nghệ thuật công lập sự nghiệp; mà các đơn vị nghệ thuật hành chính sự
nghiệp không được thụ hưởng chế độ này. Trong khi đó, tại "Quyết định số
180/2006/QĐ-TTg" mà nay được thay thế bằng "Quyết định 14/2015/QĐTTg thì cả hai đối tượng công lập sự nghiệp và hành chính sự nghiệp đều
được hưởng chế độ này.
Nhà hát đã và cơ quan chức của TCCT đã có văn bản báo cáo nhiều
lần với các cơ quan chức năng cấp trên nhưng cho đến nay, chính sách này
vẫn còn bị bỏ ngỏ. Đây cũng là một nguyên nhân có tính chất sát thực, ảnh
hưởng trực tiếp tới đời sống vật chất và tinh thần của nghệ sĩ - chiến sĩ, gây
không ít khó khăn về công tác quản lý tại NHCQĐ.
Tiểu kết
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà
nước, Quân đội, NHCQĐ đã có sự lớn mạnh, phát triển vượt bậc. Nghệ
thuật của Nhà hát đã gặt hái nhiều thành công, góp phần bảo tồn, phát huy
những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc; đồng thời làm phong phú
thêm đời sồng tinh thần cho người lính.
Những năm gần đây, đứng trước yêu cầu xây dựng quân đội nhân
dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, trước sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NHCQĐ nhận thức một cách đầy đủ
trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đó là, ra sức trau dồi bản lĩnh chính trị,
trong mọi lúc mọi nơi, luôn thể hiện là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa
văn nghệ; tích cực rèn luyện toàn diện về mọi mặt cả về chính trị, đạo đức
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và chuyên môn; xây dựng được nhiều vở diễn có giá trị nghệ thuật cao,
phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị và bảo tồn, phát triển nghệ thuật
chèo truyền thống góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm
đà bản sắc dân tộc như nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã đề ra. Đồng
thời, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng các tổ chức
quần chúng, củng cố và phát triển mối quan hệ, đoàn kết với chính quyền
các địa phương, với các cơ quan, đơn vị và đồng nghiệp. Bảo đảm tốt hơn
nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, diễn viên, nhạc công, nhân viên,
xây dựng Nhà hát vững mạnh toàn diện.
Hiện nay, công tác quản lý của nhà nước đang đặt ra nhiều vấn đề
cấp bách trong bảo tồn, duy trì và phát triển nghệ thuật truyền thống đáp
ứng yêu cầu xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, hội nhập hiện nay công tác quản lý của
NHCQĐ cũng đã và đang bộc lộ những hạn chế, cần phải đổi mới công tác
quản lý, lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phát
triển nghệ thuật của nhà hát phù hợp với nhu cầu cuộc sống hiện đại; phù
hợp với thị hiếu công chúng khán giả, đồng thời chống lại ảnh hưởng tiêu
cực từ văn hóa ngoại lai./.
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Chương 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘI
3.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà hát Chèo Quân đội
Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan TCCT lần thứ
XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ở phần phương hướng nhiệm vụ và các giải
pháp chủ yếu trong lãnh đạo cơ quan hoàn thành chức năng tham mưu
chiến lược về Công tác đảng, công tác chính trị khẳng định:
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh và tổ chức tốt các hoạt động thông
tin, tuyên truyền báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, thi đua
khen thưởng trong toàn quân; gắn thực hiện chỉ thị 03 của Bộ
chính trị với cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ [29, tr.6].
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCCT và Nghị quyết Đại hội của Đảng
bộ NHCQĐ nhiệm kỳ 2015-2020 đều có những phương hướng chung về
phát triển Nhà hát trong thời gian tới và đề án "Quy hoạch và xây dựng các
đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong QĐNVN giai đoạn 2011-2015".
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật
trong quân đội giai đoạn hiện nay là nội dung “Chỉ thị số 355-CT/QUTW"
ngày 20 tháng 4 năm 2017 do đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Phó Bí
thư Quân ủy Trung ương ký ban hành. Nội dung Chỉ thị đã khẳng định vai trò,
tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong thực hiện
nhiệm vụ chính trị của quân đội và sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa của
đất nước những năm qua; đồng thời, thường vụ Quân ủy Trung ương cũng
yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
các nội dung, giải pháp về: "Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại
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hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ
X,...". Đổi mới công tác văn hóa, văn nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 23NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học,
nghệ thuật trong thời kỳ mới; lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục nâng cao nhận thức
trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, văn nghệ sĩ về vai trò của văn hóa, văn học,
nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay; "Rà soát đánh giá kiểm tra việc thực hiện
tổ chức biên chế, trang bị vật tư thuộc Đề án "Quy hoạch và xây dựng các đơn
vị nghệ thuật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015".
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ NHCQĐ nhiệm kỳ 2015 - 2020
đã đề ra chủ trương tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc
các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, trực tiếp là của cơ
quan TCCT. Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ [30, tr.5]. "Cuộc vận
động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài
lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng" (trong hoạt động trọng điểm)
và về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong
quân đội để định hướng cho các hoạt động dàn dựng, phục dựng, bảo tồn
và biểu diễn của Nhà hát trong nhiệm kỳ tới
Sau thời gian thực hiện đề án "Quy hoạch và xây dựng các đơn vị nghệ
thuật chuyên nghiệp trong QĐNDVN giai đoạn 2011 - 2015", bản báo kết quả
thực hiện đề án của NHCQĐ cho thấy: với sự quan tâm đầu tư của Bộ Quốc
phòng và sự hướng dẫn chỉ đạo thực hiện của cơ quan TCCT, các đơn vị nghệ
thuật quân đội nói chung và NHCQĐ nói riêng, với nguồn lực được đầu tư về
tổ chức biên chế, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị mới, đồng bộ,
hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt, tâm thế của các đơn vị nghệ thuật quân đội
trước công chúng, trước bạn bè và trước các đơn vị nghệ thuật ngoài quân đội.
Đây là điều kiện thuận lợi để NHCQĐ triển khai thực hiện các chủ trương,
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chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng về phát triển văn hóa
nghệ thuật, của quân đội trong những năm tiếp theo.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ - chiến sĩ, Nhà hát vững mạnh, có
nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm
chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, có trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ giỏi đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và phát triển của loại hình
nghệ thuật Chèo truyền thống là phương hướng phát triển của NHCQĐ.
NHCQĐ lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nhiệp
vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên trẻ và nhân viên kỹ
thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác
quản lý, tập trung quản lý chặt chẽ các hoạt động biểu diễn theo đúng quy
chế, quy định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn/Bộ Văn hóa Thể thao và Du
lịch; Bộ Quốc phòng; TCCT và của NHCQĐ, nhất là các hoạt động tổ chức
biểu diễn hoạt động riêng lẻ cá nhân.
Trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ
NHCQĐ khoá II nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đặt ra mục tiêu:
Lãnh đạo Nhà hát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; giữ vững
định hướng chính trị, nâng cao chất lượng nghệ thuật, hoàn thành
tốt chỉ tiêu dựng vở và biểu diễn hàng năm. Đầu tư có chiều sâu
các kịch bản về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng
và kết hợp dựng mới với phục dựng các vở đề tài dân gian, truyền
thống; thực hiện có hiệu quả chức năng bảo tồn của Nhà hát trong
5 năm tới; tổ chức biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân bảo đảm
chất lượng nghệ thuật, thái độ phục vụ tốt, an toàn tuyệt đối, phấn
đấu vượt 15 - 20% chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Nâng cao năng lực
lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; tiếp tục thực
hiện có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
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về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ vững nguyên tắc, chế độ lãnh
đạo và sinh hoạt Đảng, nhất là không ngừng đổi mới phương pháp,
phong cách lãnh đạo, xây dựng cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ trì đủ
về số lượng, mạnh về chất lượng; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn
thành nhiệm vụ, 90% trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc
nhiệm vụ; Đảng bộ Nhà hát thực sự TSVM, 100% các chi bộ đạt
TSVM, trên 20% chi bộ đạt TSVM tiêu biểu [30, tr.9-10].
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 khóa VIII của Đảng
về “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”;
thực hiện chỉ đạo của Tổng cục chính trị về: “xây dựng NHCQĐ phát triển
có chiều sâu về nghệ thuật, xứng danh với truyền thống đơn vị anh hùng”.
NHCQĐ đã đề ra chủ chương chiến lược:
Tiếp tục tìm tòi sáng tạo, đổi mới tư duy, lựa chọn, dàn dựng các
tác phẩm nghệ thuật có gí trị nghệ thuật cao mang tầm thời đại.
Các tác phẩm nghệ thuật trong giai đoạn 2015 - 2020; 2021 2015 cần bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ chương đường lối chính
sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ Quốc
phòng. Đặc biệt phải lựa chọn kỹ các tác phẩm có kịch bản có nội
dung sâu sắc, mang tính xã hội cao, có tính định hướng thẩm mỹ
nghệ thuật cho công chúng khán giả nói chung và cho cán bộ
chiến sĩ nói riêng, theo xu hướng hòa nhập thế giới ngày một sâu
rộng. [30, tr.11].
Thực tế nghiên cứu quá trình phát triển và những thành tựu nghệ
thuật mà NHCQĐ đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển,
thực tế khảo sát, nghiên cứu những tác phẩm lớn của Nhà hát đã dàn dựng
và thành công được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều danh
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hiệu cao quý [52]. Ví dụ: Tác phẩm Chèo “Bộ ba, Bài ca giữ nước” của cố
Đại tá, NSND Tào Mạt sáng tác và dàn dựng thành công cho NHCQĐ,
được: Nhà nước trao tặng giải thưởng “Hồ Chí Minh”. Có thể nói về giá trị
nghệ thuật học; đây là một tác phẩm đã được liệt vào một trong những tác
phẩm kinh điển của Sân khấu Việt Nam [52, tr.18].
Bên cạnh đó, Nhà hát đã tổ chức dàn dựng thành công các chương
trình, vở diễn về đề tài hiện đại, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật
của xã hội, đáp ứng đời sống tinh thần cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt là các tác
phẩm đã truyền tải nhiều thông điệp cuộc sống, giá trị văn hóa, nét đẹp tâm
hồn người Việt đến với người lính trong xã hội hiện đại ngày nay.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà hát Chèo Quân đội
Giải pháp là mục đích hướng tới của bất kỳ công trình nghiên cứu
khoa học nào. Từ cơ sở lý luận, đến tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng công tác
quản lý tại NHCQĐ đã giúp tác giả phần nào tìm ra những hạn chế và giải
mã căn nguyên dẫn tới những hạn chế đó. Với các nhóm giải pháp, để nâng
cao hiệu quả công tác quản lý NHCQĐ gồm: nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, tiếp thị; phát huy công
năng cơ sở vật chất; chế độ, chính sách đãi ngộ; thông qua việc triển khai,
cụ thể hóa vào từng mặt công tác của Nhà hát. Cụ thể là: Triển khai xây
dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh
nghiệm và hoàn thiện cơ chế quản lý NHCQĐ, là những nội dung mà luận
văn mong muốn.
3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quân sự,
đặc biệt là nâng cao trình độ quản lý, phương pháp quản lý, chất lượng
quản lý của đội ngũ cán bộ NHCQĐ. Trên cơ sở đó, từng bước chuẩn hóa
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trình độ, năng lực theo tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm, đảm bảo có lập
trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt,
giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng nghiên cứu, tham mưu, dự báo
tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch khoa học, chỉ đạo, điều
hành thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, điều chỉnh kịp thời mọi hành vi; thực
hiện đúng quy định, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc
nhắc nhở, rút kinh nghiệm, động viên kịp thời, khuyến khích lòng nhiệt
huyết, sức sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ - chiến sĩ, qua đó góp
phần xây dựng Nhà hát phát triển bền vững, giá trị nghệ thuật của Nhà hát
được tôn vinh.
Chăm lo đời sống, vật chất tinh thần, quan tâm, động viên thăm hỏi,
đảm bảo các chế độ, chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ các cấp, để họ
yên tâm, găn bó, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của Nhà hát.
Thực hiện nghiêm túc công tác tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen
thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong lao
động, sáng tạo nghệ thuật và tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng
đơn vị vững mạnh toàn diện.
Thường xuyên tu dưỡng, nâng cao trình độ, tác phong công tác của
người cán bộ, nói đi đôi với làm, xứng danh là người nghệ sĩ - chiến sĩ; gương
mẫu trước đồng chí, đồng đội; quán triệt, vận dụng tốt chủ chương, đường lối,
chính sách của Đảng về phát triển văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới hiện
nay; năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, giữ gìn phong cách
quân nhân, ứng xử văn minh với đồng chí đồng đội và nhân dân.
Phát huy tốt truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân, "chiếu chèo người lính". Khích lệ, động viên cán bộ chiến sĩ hăng say
thi đua, nhiệt huyết yêu nghề, tích cực trau dồi trình độ, kỹ năng chuyên
môn nghiệp vụ, giữ gìn bản sắc, hồn cốt đặc trưng của Chèo.
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Bằng nhận thức, hành động, bằng những việc làm cụ thể thể hiện sự
trân quý trong khai thác và bảo vệ nguồn nhân lực hiện hữu, đó là những
nghệ sĩ - chiến sĩ - "Tài sản, di sản sống của dân tộc'' - đang bảo tồn, lưu
truyền, phát huy các giá trị văn hóa tinh túy mà ông cha ta để lại.
Quan tâm, chăm lo, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm
khuyến khích, phát huy năng lực, nguồn lực, trình độ chuyên môn cao như
đội ngũ NSND, NSƯT, nhạc sĩ, biên kịch, họa sĩ, biên đạo múa,..., của Nhà
hát. Đây là sự ưu việt, đối với NHCQĐ khi sở hữu một đội ngũ nghệ sĩ có
nhiều kinh nghiệm có bề dày thành tích nghệ thuật và đội ngũ trợ lý nghiên
cứu chuyên sâu về từng chuyên ngành, được đào tạo bài bản. Đó là điều kiện
để NHCQĐ phát huy sức mạnh nội lực, phát huy sức sáng tạo mang đậm
phong cách nghệ thuật chèo quân đội mà lâu nay đã là một thương hiệu
trong lòng công chúng, khán giả. Bởi không ai có thể hiểu phong cách nghệ
thuật NHCQĐ bằng chính những con người bằng xương, bằng thịt đang
sống và làm việc tại NHCQĐ.
Tính định hướng, hoạch định chiến lược phát triển của người cán bộ
chủ trì các cấp trong NHCQĐ là hết sức quan trọng. Người đầu tàu - người
chèo lái trước hết phải xây dựng cho mình một hình ảnh là một người: có
tâm, có tầm - tức là thực sự tâm huyết, máu thịt, không màng danh lợi cá
nhân, công tâm, nhất thể vì sự phát triển sâu rộng của Nhà hát; vì đời sống
của nghệ sĩ - chiến sĩ. Song bên cạnh đó là hình ảnh, phong cách, lề lối,
phương pháp làm việc khoa học của người lãnh đạo trong xây dựng chủ
trương, trong việc lên kế hoạch triển khai, phân công thực hiện các chủ
trương, chỉ đạo của cấp trên được cụ thể, mạch lạc, hiệu quả, dễ hiểu, dễ
nhớ, dễ làm; tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên để tham mưu, đề xuất, báo cáo
những dự định khả thi góp sức chăm lo, cải thiện đời sống cho nghệ sĩ Chèo,
xây dựng lòng tin với cấp dưới, tạo sự tin yêu đoàn kết, chung sức, đồng
lòng tạo nên các giá trị nghệ thuật mới.
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Khắc phục việc lựa chọn ê kíp cộng tác dàn dựng chương trình, vở
diễn nghệ thuật sao cho tránh cùn mòn, cũ kỹ trong sáng tạo. Dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời khơi gợi trí tuệ, gợi mở ý tưởng, đầu
tư cho công tác nghiên cứu, thực nghiệm nghệ thuật mới.
Đầu tư (trích kinh phí) cho công tác quản lý, nghiên cứu, sưu tầm,
bảo tồn và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. Trước mắt là công tác bồi dưỡng
đào tạo trình độ lý luận về giá trị của nghệ thuật Chèo, phương pháp nghiên
cứu khoa học, hình thức bảo tồn và nguyên tắc phát triển cho cán bộ quản lý,
trợ lý nghệ thuật. Đây là một định hướng trong công tác quản lý khá quan
trọng, cần được khắc phục trong những năm tới.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nghệ sĩ - chiến sĩ
Thường xuyên quán triệt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng
về công tác văn hóa, văn nghệ, tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị; nâng
cao nhận thức, tư tưởng về vai trò, trách nhiệm của người chiến sĩ - nghệ sĩ
trên mặt trận văn hóa.
Tăng cường quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng về đời sống vật
chất, tinh thần, tình cảm, gia đình, quan hệ xã hội của các nghệ sĩ; động
viên, chăm lo chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho nghệ sĩ chiến sĩ và thân nhân.
Thường xuyên tổ chức các khóa học, lớp học bồi dưỡng, nâng cao
trình độ lý luận chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn chuyên môn thực hành
sáng tạo nghệ thuật. Ví dụ: Đối với diễn viên thực hành phân tích tình
huống lớp diễn, vở diễn cần hiểu biết về vai diễn (trang phục, đạo cụ,
ngôn ngữ, lời thoại, bẻ làn, nắn điệu, cách hát, kỹ thuật biểu diễn…); Đối
với nhạc công: cần trang bị tốt kiến thức về tính năng nhạc cụ, kỹ thuật
cây đàn, trau dồi kiến thức cơ bản phân tích các làn điệu Chèo cổ,
thường xuyên luyện tập nâng cao tay nghề và sáng tạo đệm tòng, hòa
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tấu, thị tấu và thể hiện tác phẩm trên nhạc cụ mình đảm nhiệm thật tốt;
từng bước ôn luyện, nghiên cứu sâu hơn về lý luận phân tích tác phẩm,
tâm lý nhân vật; kỹ năng thể hiện ứng tấu, diễn cảm tay đàn phục vụ tốt
kể cả biểu diễn trên sân khấu, Nhà hát, ngoài trời, hội nghị, lễ hội,...
Thường xuyên trau dồi về đạo đức nghề nghiệp, tạo phong cách
đẹp, tâm hồn trong sáng của người chiến sĩ – nghệ sĩ có nhận thức chuẩn
mực, có văn hóa ứng xử văn minh, có trình độ chuyên môn.
Chèo vốn là môn nghệ thuật truyền thống đi lên từ đời sống lao động
của người nông dân (Mộc mạc như tự sự, dản dị đến "ước lệ", đằm thắm
như "trữ tình"). Với những tính chất đặc trưng trên của Chèo và được sự
nuôi dưỡng trong môi trường quân đội chính là nguyên do đã tạo nên
phong cách nghệ thuật, đặc tính của người "nghệ sĩ - chiến sĩ". Vì vậy,
người quản lý đội ngũ này mà đi ngược lại các nguyên lý, tính chất đặc
trưng này sẽ không thành công trong phương pháp, phong cách lãnh đạo
Nghệ sĩ - chiến sĩ Chèo Quân đội. Người lãnh đạo cần lắng nghe tâm tư,
thấu hiểu đời sống cả tinh thần, vật chất của nghệ sĩ – chiến sĩ từ đó đưa ra
các biện pháp, giải pháp lãnh đạo kịp thời.
Nghệ thuật là sự sáng tạo, mà sự sáng tạo bao giờ cũng mang đậm
cái tôi, cái chủ quan của người sáng tạo. Trong một tập thể sáng tạo, sẽ xuất
hiện những cá tính riêng biệt, những phong cách "độc và lạ", là tất yếu. Đặc
biệt, tài năng nghệ thuật thường đi kèm những phong cách độc lạ đó. Để
điều tiết và quản lý nguồn nhân lực trong một đơn vị nghệ thuật thì cũng
đòi hỏi cả một nghệ thuật về quản lý; đôi khi cũng người quản lý cũng phải
có phong cách quản lý "độc và lạ".
Cán bộ quản lý, nhất là quản lý về nhân lực nghệ thuật, cần luôn luôn
trau dồi kiến thức về tự nhiên, xã hội và kiến thức về nghệ thuật. Cán bộ
quản lý nghệ thuật Chèo không chỉ dừng lại ở các kỹ năng chuyên môn của
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một diễn viên chèo hay một nhạc công chèo; mà cần phải có trình độ lý
luận, sự hiểu biết về âm nhạc, hội họa, mỹ thuật, múa, trình độ cảm nhận về
âm thanh, ánh sáng, sự hiểu biết về kỹ thuật công nghệ... Có sự am hiểu
như vậy thì sự định hướng, chỉ đạo các vấn đề về nghệ thuật mới thực sự có
sức thuyết phục, không bị lệch chuẩn, không bị "gieo vừng ra ngô".
Mặt khác, để quản lý hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực NHCQĐ,
người quản lý cần chuẩn mực trong nhân cách, ứng xử, trong công việc.
Người quản lý cần biết khen thưởng và phê bình đúng lúc, đúng chỗ. Điều
này có tác dụng động viên và thực hiện kỷ luật quản lý nghiêm minh, góp
phần không nhỏ trong việc tạo hiệu quả tích cực trong sự cống hiến, sự
sáng tạo nghệ thuật của những nghệ sĩ - chiến sĩ NHCQĐ.
Việc được học tập, được đào tạo ở các trường chính quy vẫn chưa là
đủ, mà các nghệ sĩ - chiến sĩ còn phải thường xuyên bồi dưỡng nghề Chèo
về cả Múa - Hát - Diễn - Đàn…thông qua việc rèn luyện thường nhật,
thông qua việc học hỏi từ chính những đồng nghiệp của mình. NHCQĐ có
đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội khá hùng hậu, họ (các nghệ sĩ Xuân
Theo, Bảo Quý, Xuân Hải, Thế Phiệt, Đào Lê, Thu Hòa…) đã từng được
làm việc với NSND Tào Mạt, NS Xuân Tùng và cùng được tham gia sáng
tạo thành công bộ ba Bài ca giữ nước, viên ngọc quý của Chèo cách mạng,
Chèo hiện đại. Đây thực sự là môi trường thuận lợi nhất để các nghệ sĩ trẻ
của Nhà hát học tập, trau dồi kiến thức nghề nghiệp của mình. Như vậy,
các nghệ sĩ - chiến sĩ trẻ cần biết lắng nghe, quan sát thực tiễn; hiểu đúng
sự việc; có nhận thức xã hội tốt, đồng thời khiếm tốn học hỏi thế hệ đi
trước để mỗi ngày hoàn thiện mình hơn.
Các nghệ sĩ - chiến sĩ cũng cần luôn lắng nghe sự phản hồi từ khán
giả là những chiến sĩ, người lính QĐNDVN về thưởng thức, đánh giá chất
lượng nghệ thuật của Nhà hát. Từ đó có sự điều chỉnh, học tập, hoàn thiện
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bản thân góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật của NHCQĐ, đáp ứng
nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả.
Việc những người quản lý, lãnh đạo NHCQĐ tổ chức cho nghệ sĩ chiến sĩ được học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghề nghiệp là không
hề đơn giản. Thực tế cho thấy, nghệ sĩ - chiến sĩ dễ bị tổn thương do cái tôi
nghệ sĩ lớn nên việc bồi dưỡng chuyên môn chưa thực sự chăm chỉ, có
phần chưa sâu sắc, đôi khi dễ dãi, hài lòng với bản thân. Trong khi đó, xã
hội lại đòi hỏi người nghệ sĩ - chiến sĩ vừa quy củ điều lệ, ngăn nắp trong
sinh hoạt, vừa thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật... Thế nên, hơn lúc nào
hết, người quản lý NHCQĐ phải quan tâm, sát sao hơn nữa tới cuộc sống
của người nghệ sĩ - chiến sĩ; luôn trân trọng sự sáng tạo, học tập, trau dồi
kiến thức chuyên môn của họ; động viên, khích lệ họ kịp thời bằng cả tinh
thần và vật chất.
Nghệ thuật Chèo chứa đựng rất nhiều giá trị văn hóa dân tộc, không
thể một nghệ sĩ tài năng có giọng hát hay, múa đẹp, diễn giỏi mà lại không
thấu hiểu nhân vật mình biểu diễn thông qua ngôn ngữ, trang phục, điệu
hát. Tuy nhiên, cá biệt vẫn thấy có những nghệ sĩ khi đã có được một số
thành tích nhất định, thường xao nhãng việc học hành, bồi dưỡng để nâng
cao hiểu biết nghề nghiệp, cuộc sống, trau dồi đạo đức nghề, đạo đức lối
sống, hành xử có văn hóa… Mà ngược lại, họ chạy theo lối sống xa hoa, dễ
dãi với nghề, kiếm tiền bằng mọi giá, ít khổ luyện, ít chịu đựng, khi gặp
một chút khó khăn là ỷ nại, lùi bước…
Tăng cường tổ chức mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đến trao
đổi các chuyên đề, bồi dưỡng kiến thức, nghệ thuật cho toàn thể cán bộ
nghệ sĩ, chiến sĩ của Nhà hát.
Cần tích cực sưu tầm, lưu giữ và bảo tồn nghệ thuật Chèo truyền
thống của NHCQĐ trong suốt 64 năm qua, nhằm khai thác, phát huy nội
lực sẵn có của Nhà hát một cách tối đa.
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NHCQĐ cần tổ chức thường niên việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức
chuyên môn về văn hóa ứng xử, văn hóa trong nghệ thuật Chèo cho nghệ sĩ
- chiến sĩ để họ được giao lưu, thảo luận, học hỏi nâng cao vốn sống; văn
hóa ứng xử. Từ đó họ tự nhận thức về nghề nghiệp, trọng trách của bản
thân với nghề.
Cần có đánh giá kết quả công việc bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn.
Công tác này phải được triển khai đồng bộ tại tất cả các bộ phận, phòng
ban, đoàn, đơn vị cơ sở để từng vị trí công tác của mỗi người nghệ sĩ chiến sĩ tự hoàn thiện mình, nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật, góp
phần thúc đẩy, xây dựng NHCQĐ có đội ngũ làm nghề, xứng tầm với một
đơn vị nghệ thuật chính quy, hiện đại và luôn là đầu tàu giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc.
3.2.2. Nhóm giải pháp về tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị
- Tăng cường truyền thông giáo dục và giữ gìn phát huy quảng bá
nghệ thuật Chèo truyền thống
+ Xây dựng Website và quảng bá nghệ thuật
Đảm bảo các quy định chung của quân đội về an ninh quốc phòng
trong việc sử dụng mạng internet và các trang mạng xã hội, tăng cường công
tác quản lý chặt chẽ vừa đảm bảo được quảng quá nghệ thuật của đơn vị vừa
đảm bảo được an ninh quốc phòng. Từng bước nghiên cứu, xây dựng quy
định sử dụng mạng internet và các trang mạng xã hội theo chính sách đặc
thù của NHCQĐ trực thuộc Bộ quốc phòng.
Hiện nay, trong quân đội chưa có chủ trương xã hội hóa các đơn vị
nghệ thuật, trong đó có Nhà hát Chèo QĐNDVN, các chương trình biểu
diễn của Nhà hát chỉ dừng lại ở hình thức biểu diễn phục vụ trực tiếp, hay
biểu diễn trên sóng phát thanh truyền hình. Nhà hát hiện nay vẫn chưa xây
dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và lộ trình cụ thể về phát triển
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nghệ thuật của Nhà hát trên phương tiện công nghệ thông tin truyền thông,
thời kỳ cách mạng 4.0. Do đó, việc thực hiện nhiệm vụ quảng bá giá trị
nghệ thuật Chèo của Nhà hát hiện nay khá khó khăn. Tuy nhiên cần tăng
cường phát huy nội lực, đào tạo tại chỗ cán bộ marketing nghệ thuật để
trước mắt tiếp cận, quảng bá hình ảnh nghệ thuật Chèo và các hoạt động
chuyên môn của Nhà hát. Tiến tới có được cán bộ, chiến sĩ được đào tạo về
công nghệ thông tin và tiếp thị, quảng bá nghệ thuật một cách bài bản, đồng
thời xây dựng trang Website của Nhà hát để phục vụ công tác hoạt động
nghệ thuật biểu diễn và nâng cao trình dộ chuyên môn cũng như quảng bá
hình ảnh, giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật, văn hóa cho chiến sĩ – nghệ sĩ và
khán giả.
+ Tận dụng hình thức Pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi
Thiết kế tờ rơi, áp phích có kích thước lớn, nhỏ khác nhau vừa mang
tính thông tin, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, nghệ thuật để truyền đạt tới
người xem bằng thị giác. Thông tin chính đảm bảo nội dung nghệ thuật,
biểu tượng, nét riêng của NHCQĐ.
Thực hiện các đề mô (demo) kỹ càng trước khi cho in ấn, phát hành.
Tận dụng tối đa các cơ hội đi lưu diễn ở các địa bàn trên cả nước, Nhà hát
cần có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chiến sĩ - nghệ sĩ cùng
tham gia quảng bá hình ảnh Nhà hát; giới thiệu sản phẩm nghệ thuật; tuyên
truyền bề dày truyền thống và thành tích đóng góp nghệ thuật của các thế
hệ nghệ sĩ – chiến sĩ tại Nhà hát; những tác phẩm có tính chất kinh điển,
những giải thưởng nghệ thuật đạt chất lượng cao (giải vàng hội diễn toàn
quốc, giải thưởng Hồ Chí Minh...) tới đông đảo khán giả, đặc biệt là khán
giả trong quân đội.
+ Truyền hình, báo chí
Phối hợp chặt chẽ với truyền hình, báo chí Quân đội và truyền hình
Việt Nam để góp sức định hướng thẩm mỹ cho khán giả trong và ngoài
nước thưởng thức nghệ thuật Chèo.
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Tiếp tục nghiên cứu và có thường niên những chương trình nghệ
thuật, thường thức nghệ thuật từ truyền hình, báo chí (báo viết, báo nói, báo
mạng...) về giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Những nghệ thuật
độc đáo riêng có của NHCQĐ sẽ được phối hợp với các đơn vị quân đội;
cơ sở làng xã, trường học phổ thông các cấp nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ
hiểu biết về văn hóa dân tộc, bản sắc của nghệ thuật Chèo truyền thống và
Chèo hiện đại.
+ Tận dụng nội lực sự ảnh hưởng của từng cá nhân để quảng bá
Tại Nhà hát có một số nghệ sĩ, chiến sĩ có chuyên môn và ảnh hưởng
khá tốt với xã hội về vai trò cá nhân như NSND Quốc Trượng, NSND Tự
Long... nên việc phát huy nội lực của từng cá nhân tài năng, uy tín, trong
các mối quan hệ... để tuyền truyền, quảng bá không chỉ nghệ thuật của
NHCQĐ mà còn, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp để mở rộng giao
lưu, tận tâm phục vụ khán giả với đa dạng đối tượng, như: công nhân, nông
dân, cán bộ công nhân viên,....
- Tăng cường tiếp thị (Marketing) nghệ thuật
Marketing là cầu nối giữa vở diễn với khán giả. Như đã trình bày ở
chương 2, đây là một khâu rất yếu của NHCQĐ hiện nay. Những nhân lực
làm trong công tác này đều chưa được đào tạo bài bản, hiểu về Marketing
chưa sâu. Đồng thời, Nhà hát cũng chưa có chính sách, chế độ, chưa đầu tư
thích đáng cho nguồn nhân lực này cả về cơ sở vật chất, đào tạo, nghiên
cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch, nội dung… cho nên, việc quảng bá,
tuyên truyền trong mọi lĩnh vực của Nhà hát đều chưa đạt hiệu quả.
Đặc biệt, cho đến nay Nhà hát chưa có những quảng cáo về nghệ
thuật của mình một cách bài bản, chuyên nghiệp, nhất là tuyền truyền, giáo
dục cho các cộng đồng, trong đó kể cả các nghệ sĩ – chiến sĩ nắm được
thông tin cũng như các giá trị nghệ thuật của vở diễn, vai trò, vị trí cũng
như bản sắc riêng có của Chèo nói chung, của NHCQĐ nói riêng.

98

Tích cực giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ có tên tuổi, nghệ sĩ trẻ tài
năng của Nhà hát trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như
trong các chuyến lưu diễn phục vụ chiến sĩ và đồng bào cả nước.
NHCQĐ cần phải xây dựng đội ngũ thực hiện công tác marketing
nghệ thuật một cách chuyên nghiệp; có khả năng tổ chức, quảng bá sản
phẩm nghệ thuật của Nhà hát tới khán giả.
Nhân viên làm marketing không chỉ có kiến thức về marketing mà
cần phải có nhận thức sâu sắc, am hiểu về nghệ thuật chèo; phải có tinh
thần trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo với thái độ lịch lãm,
văn hóa khi tiếp xúc với khách hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ marketing cần
phải tạo dựng được những ngôi sao, thương hiệu nghệ thuật có tiếng cho
Nhà hát.
Để duy trì và phát triển sân khấu, đảm bảo đời sống của người nghệ
sĩ - chiến sĩ, tại NHCQĐ tổ chức NTBD buộc phải nỗ lực hợp tác, liên kết
với các tổ chức trong và ngoài quân đội, mở rộng giao lưu với tư nhân là
những doanh nghiệp yêu nghệ thuật Chèo, cùng phối hợp liên kết quảng bá
cho các sản phẩm của Nhà hát, của doanh nghiệp theo phương châm đôi
bên cùng có lợi.
Song song với công tác quảng bá, marketing, NHCQĐ cần kịp thời
xây dựng website mang đầy đủ nội dung để giới thiệu, quảng bá sản phẩm
nghệ thuật của Nhà hát. Hướng tới truyền hình trực tiếp một số chương
trình nghệ thuật đặc biệt mang bản sắc riêng của NHCQĐ. Thông qua
website, tuyên truyền đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, định hướng,
nhận thức về giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cho khán giả, cho chiến sĩ; khơi
dậy lòng yêu nước; quý trọng giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; hiểu và quý
trọng những cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật Chèo mà cha ông để lại.
Trong tình hình hiện nay, việc hợp tác quốc tế, nhất là trong khu vực
là vấn đề cấp thiết và quan trọng. Việc giao, lưu trao đổi văn hóa nghệ thuật
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truyền thống để thể hiện bản sắc QĐNDVN nói riêng, văn hóa Việt Nam
nói chung không thể thiếu được vai trò của các ngành nghề truyền thống trong đó có nghệ thuật chèo.
NHCQĐ có thế mạnh là đã thực hiện nhiều vở diễn vừa có tính thời
đại lại vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc. Các vở chèo NHCQĐ đã
dàn dựng thành công từ 2010 trở về đây như: Bến nước đời người, Tiếng
Đàn vùng Mê Thảo, Người thầy của muôn đời, Đời luận anh hùng, Đại
tướng Nguyễn Chí Thanh,… Vậy nên, cần truyền bá những giá trị và cách
thức sáng tạo nghệ thuật của NHCQĐ nói riêng và nghệ thuật Chèo nói
chung, mà các thế hệ đi trước đã làm nên và đúc kết lại thành tư liệu quảng
bá rộng rãi không chỉ cho ngành Chèo Việt Nam mà còn đối chiếu so sánh
về sức sáng tạo và giá trị nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc với bạn bè quốc
tế. Thông qua mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực và
trên thế giới, NHCQĐ từng bước mở rộng lưu biểu diễn, quảng bá nghệ
thuật Chèo của đất nước với bạn bè năm Châu; đồng thời tạo điều kiện cho
chiến sĩ – nghệ sĩ được mở rộng tầm nhìn, giao lưu, học hỏi và quảng bá tài
năng, giá trị nghệ thuật Chèo với thế giới. Việc làm này có ý nghĩa to lớn
trong việc giữ gìn và quảng bá về bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt nghệ
thuật truyền thống độc đáo ấy lại đã và đang được NHCQĐ - một Nhà hát
của QĐNDVN gìn giữ và phát triển.
3.2.3. Nhóm giải pháp phát huy công năng về cơ sở vật chất
NHCQĐ cũng cần liên kết khai thác nội lực về cơ sở vật chất (không
gian của Nhà hát) để phát huy tối đa công năng sử dụng như một nơi sinh
hoạt văn hóa cộng đồng của các chiến sĩ – nghệ sĩ trong Nhà hát; sau nữa là
của các đơn vị trong quân đội đóng trên địa bàn xung quanh như Xí nghiệp
in bản đồ, Tiểu đoàn 10 pháo binh,... Từ đó thông qua Nhà hát, phòng
luyện tập tuyên truyền giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc, lan tỏa lòng tự
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hào, lòng yêu quê hương, yêu đất nước cho các chiến sĩ trong quân đội.
Ngoài ra, đây cũng là phòng tập có sân khấu, hoàn toàn có thể tổ chức biểu
diễn nghệ thuật hàng tuần cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn được thường
thức, giao lưu, học hỏi và trao đổi. Qua đây xây dựng tình đoàn kết quân
dân thêm gắn bó và xây dựng tốt thế trận lòng dân, góp phần bảo vệ an
ninh, quốc phòng thêm vững chắc.
Đặc biệt, cơ sở vật chất của nhà luyện tập có đầy đủ trang thiết bị âm
thanh, ánh sáng, sân khấu, có sức chứa 250 khán giả. Đây hoàn toàn là một
thiết chế văn hóa có quy mô vững chắc để tổ chức các sự kiện như: hội thi,
hội diễn, liên hoan, hội thảo, hội nghị.... cho các chiến sĩ của Nhà hát, các
hoạt động về xã hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng khác là rất phù hợp.
Ngoài ra, hệ thống cơ sở vật chất này cần được khai thác triệt để cho nhiều
hoạt động nghệ thuật khác (kịch nói, ca - múa - nhạc tổng hợp, ca - múa
nhạc - dân tộc), tập huấn các chương trình (đề án, dự án) nghệ thuật cho
các chiến sĩ trong QĐNDVN. Ngoài ra, còn có thể tổ chức các hoạt động
khác giúp gắn bó tình quân dân giữa các chiến sĩ - nghệ sĩ với nhân dân
nơi Nhà hát đóng quân để tuyên truyền, giao lưu phục vụ phong trào ca hát,
biểu diễn nghệ thuật quần chúng.
Nói chung, NHCQĐ có một số thiết chế văn hóa là nhà luyện tập và
tổng duyệt - đây là một lợi thế mà công tác quản lý cần được linh hoạt
khai thác triệt để tổ chức đăng cai các sự kiện về văn hóa với quy mô vừa
và nhỏ.
Với thế mạnh nghệ thuật cùng các thiết chế văn hóa được trang bị
đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại kể trên, NHCQĐ còn có thể liên kết với các
công ty, đơn vị du lịch lữ hành, tổ chức các tour du lịch văn hóa, và xem
biểu diễn nghệ thuật Chèo tại Nhà hát, vừa phát triển kinh tế cho đơn vị,
vừa nâng cao đời sống vật chất cho các nghệ sĩ - chiến sĩ của Nhà hát, đồng
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thời lại tuyên truyền giáo dục cho rộng rãi quần chúng nhân dân hiểu thêm
về đường lối, chính sách văn hóa cũng như giữ gìn và phát huy nghệ thuật
Chèo của dân tộc.
3.2.4. Nhóm giải pháp về chế độ, chính sách đãi ngộ
- Khuyến khích nhân tài ngành nghề đặc thù
Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII nêu rõ “Xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Nghệ thuật Chèo một loại
hình nghệ thuật giàu bản sắc, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của người
Việt. Chèo tồn tại và phát triển đến hôm nay là có sự dày công vun đắp,
chọn lọc và phát huy của nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian nói
chung, ngành Chèo cả nước nói riêng. Đặc biệt, NHCQĐ có bề dày truyền
thống về sức sáng tạo nghệ thuật vượt trội được chứng minh bởi các danh
tài trong ngành Chèo ghi nhận và khâm phục. Bộ ba "Bài ca giữ nước" là
một khuôn mẫu điển hình về sức sáng tạo và phát huy đỉnh cao giá trị nghệ
thuật Chèo. Vở diễn đã vinh dự được nhân giải thưởng Hồ Chí Minh và
làm nên danh phận một thế hệ nghệ sĩ “Vàng” tên tuổi của NHCQĐ.
Sự tôn vinh thành tích tập thể, cá nhân của Nhà hát, của TCCT,
Ngành Văn hóa, Đảng, Nhà nước là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào
thi đua quyết thắng của Nhà hát phát triển, và là giá trị tinh thần vô giá,
thúc đẩy người nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, cống hiến lập những đỉnh cao mới
cho nghệ thuật nước nhà.
Do quy định chung của quân đội hiện nay đối với các đơn vị hành sự
nghiệp là không có hợp đồng lao động, do vậy NHCQĐ không có nguồn
ngân sách để chi trả cho đối tượng hợp đồng. Vì vậy, NHCQĐ đã vận dụng
bằng hình thức "học việc" và mỗi học viên được Nhà hát trích từ quỹ phúc
lợi, hỗ trợ tiền ăn là 1.000.000 (một triệu đồng) một tháng. Do đó các chi
phí cá nhân của đối tượng hợp đồng “học việc” phụ thuộc vào nguồn thu
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bồi dưỡng biểu diễn của Nhà hát (bình quân trong năm mỗi đoàn của Nhà
hát biểu diễn 6,5 buổi/tháng, bồi dưỡng trung bình một buổi, người một là
200.000 đồng). Như vậy, người “học việc” tại Nhà hát một tháng tổng thu
nhập chỉ khoảng 2.250.000/tháng. Trong khi đó, thời gian “Học việc"
thường kéo dài - trung bình từ 2 đến 4 năm mới được xét, đề nghị tuyển
dụng chính thức. Chưa kể, số “Học việc” này khi kiểm tra chuyên môn
chưa hẳn đã đạt yêu cầu, có thể sẽ không được nhận vào làm việc chính
thức tại Nhà hát sau thời gian học việc. Đây là khó khăn không nhỏ cho
công tác quản lý đặc biệt là khâu tuyển dụng, rất khó để có thể thu hút tài
năng trẻ về làm việc, gắn bó xây dựng Nhà hát.
Việc bất cập trong "Quyết định 14/2015 của Thủ tướng Chính phủ
quy định về chế độ phụ cấp thanh sắc, luyện tập cho những người hoạt
động trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn" cho thấy, sự bất cập về chính
sách trong Quyết định này là: Đối tượng được thụ hưởng chỉ là các đơn vị
nghệ thuật công lập sự nghiệp; mà các đơn vị nghệ thuật hành chính sự
nghiệp không được thụ hưởng chế độ này. Trong khi đó, tại "Quyết định số
180/2006/QĐ-TTg" mà nay được thay thế bằng "Quyết định 14/2015/QĐTTg thì cả hai đối tượng công lập sự nghiệp và hành chính sự nghiệp đều
được hưởng chế độ này.
Nhà hát đã và cơ quan chức của TCCT đã có văn bản báo cáo nhiều
lần với các cơ quan chức năng cấp trên nhưng cho đến nay, chính sách này
vẫn còn bị bỏ ngỏ. Đây cũng là một nguyên nhân có tính chất sát thực, ảnh
hưởng trực tiếp tới đời sống vật chất và tinh thần của nghệ sĩ - chiến sĩ, gây
không ít khó khăn về công tác quản lý nguồn nhân lực tại NHCQĐ.
Phòng Hành chính Hậu cần là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban
Giám đốc về quản lý chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đoàn diễn quản lý
sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, doanh trại, các trang thiết bị kỹ thuật phục
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vụ các hoạt động của Nhà hát. Hàng năm, theo quy định hướng dẫn của
TCCT, xây dựng kế hoạch “kiểm kê vật tư, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật”
báo cáo Thủ trưởng Cục Hậu cần phê duyệt; đồng thời triển khai thực hiện.
Ví dụ: Kiểm kê, tổng hợp, đánh giá, phân loại tài sản vật chất hàng
năm tại NHCQĐ như:
Kiểm kê trang bị nhóm 1, gồm: Trang thiết bi xe - máy, và thiết bị
máy vi tính, máy in văn phòng;
Kiểm kê trang bị ngành Hậu cần: Doanh trai, Quân y, Quân nhu,
Xăng dầu;
Kiểm kê ngành công tác đảng, công tác chính trị gồm: Trang bị vật
tư nghe nhìn và biểu diễn.
Ngoài việc kiểm tra định kỳ, Nhà hát giao các phòng, ban, đoàn
thường xuyên kiểm tra, rà soát bảo dưỡng bảo trì, báo cáo Ban Giám đốc
đề nghị mua sắm bổ sung, sửa chữa phục vụ nhiệm vụ.
(Nguồn Phòng Hành chính Hậu cần/ NHCQĐ tháng 7 năm 2018)

- Xây dựng cơ chế quản lý nghệ thuật đặc thù
Thực tế, NHCQĐ là một tổ chức của quân đội, các hoạt động đều
theo điều lệ của quân đội. Nhưng NHCQĐ về hoạt động biểu diễn chủ yếu
là đặc chủng về nghệ thuật Chèo, các chính sách bảo tồn phát huy giá trị
nghệ thuật truyền thống, mà cụ thể những người tiên phong thực hiện
nhiệm vụ đó chính là các nghệ sĩ - chiến sĩ. Đến nay, NHCQĐ vẫn chưa
được xem xét, khuyến khích, đầu tư tài chính, nguồn lực cho chiến sĩ nghệ sĩ đi học tập nâng cao trình độ nghệ thuật chèo, quản lý hoạt động
NTBD chèo tại các trường ngoài quân đội,... ngoài ra chính sách bảo hiểm
"nghề nghiệp", tuổi nghỉ hưu,... vẫn còn đang bị bỏ ngỏ.
Nghệ thuật Chèo mang tính sáng tạo và tính đặc thù so với các ngành
nghề khác. Các tác phẩm BDNT là loại sản phẩm hàng hóa tinh thần, nhằm
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thỏa mãn nhu cầu giải trí, nhận thức, thẩm mỹ của con người… Hơn nữa,
các sản phẩm hàng hóa nghệ thuật là sản phẩm thuộc lĩnh vực tinh thần nên
không thể định lượng. Vì vậy Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cần quan
tâm nhiều hơn nữa chế độ chính sách đặc thù cho nghệ sĩ - chiến sĩ.
Hiện nay, mức thu nhập bình quân của các nghệ sĩ tại NHCQĐ còn
thấp, chủ yếu dựa vào tiền lương, còn tiền bồi dưỡng sau biểu diễn của các
nghệ sĩ không nhiều. Chế độ phụ cấp nghề nghiệp theo Quy định số
14/2015/QĐ-TTg về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế
độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật lại không
được áp dụng trong quân đội. Lý do là các đơn vị quân đội thuộc hành
chính sự nghiệp chứ không phải đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này rất bất
cập, gây thiệt thòi, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nghệ sĩ - chiến sĩ trong
quân đội. Cụ thể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến nay, các đơn vị nghệ
thuật quân đội, diễn viên không được hưởng quá 20% phụ cấp trong lương;
nhạc công không được hưởng quá 15% phụ cấp trong lương và không được
hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, chế độ bồi dưỡng luyện tập [64, tr.1].
Trong khi đó, cũng là nghệ sĩ, các tổ chức ngoài quân đội đang được
hưởng chính sách kể trên. NHCQĐ đã có nhiều lần đề nghị bằng nhiều các
công văn, hoặc trực tiếp tại các hội nghị, diễn đàn với cấp trên về vấn đề
bất cập này, nhưng cho đến nay, chính sách này tại NHCQĐ vẫn chưa được
xem xét, chỉnh sửa.
Chú trọng tìm nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư cho đào tạo, cử các nghệ
sĩ có kinh nghiệm đi học, nghiên cứu chuyên sâu ở bậc sau đại học về các
lĩnh vực sân khấu cho các đồng chí trợ lý các chuyên ngành như: đạo diễn,
biên kịch, mỹ thuật, biên đạo múa, âm nhac, marketing nghệ thuật, truyền
thông nghệ thuật.
Như vậy, do Nhà nước chưa có chế độ đãi ngộ cho các nghệ sĩ - chiến
sĩ; thu nhập chưa cao, chính sách còn bất cập,..., vô hình chung đã chưa
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khuyến khích được động lực sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ - chiến sĩ.
Nhiều người phải đi chạy show làm ngoài (hát đám cưới, nhà hàng, tiệc
tùng, …) với tiết mục không phải là Chèo, nghệ thuật ít nhiều đã không có
kiểm soát, hát - biểu diễn theo kiểu thuê khoán cho xong, nên có ảnh hưởng
ít nhiều và mai một về chuyên môn, sự sáng tạo nghệ thuật Chèo cũng như
về nhận thức của người nghệ sĩ - chiến sĩ.
Chế độ bồi dưỡng biểu diễn thấp so với mặt bằng chung các đơn vị
nghệ thuật ngoài QĐ. Chính sách cào bằng, không có chế độ đặc thù riêng
dành cho các tài năng. Cần có chế độ chính sách khen thưởng, động viên
bằng vật chất thường xuyên, kịp thời để động viên, khích lệ tinh thần các
nghệ sĩ - chiến sĩ làm việc tại NHCQĐ.
3.2.5. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng chương trình nghệ thuật
- Dàn dựng, khôi phục các tác phẩm nghệ thuật Chèo truyền thống
Lựa chọn các tác phẩm, trích đoạn nghệ thuật Chèo truyền thống có
tính chất tiêu biểu, đặc trựng mang giá trị văn hóa thuần Việt, giá trị bản
sắc riêng có của Chèo như: tính ước lệ, tính tự sự, tính giáo dục...; tái
hiện lại cuộc sống, sinh hoạt của người Việt xưa, như: phong tục tập
quán, hội hè, đình đám; làm nổi bật tính cách của người nông dân Việt
Nam: cần cù chịu khó; lạc quan, yêu đời; hài hước dí dỏm; đanh đá, chua
ngoa, ứng xử linh hoạt… nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt
Nam, bản sắc của nghệ thuật Chèo cổ.
Tiếp tục phục dựng các vở Chèo cổ để lưu giữ, bảo tồn nghệ thuật
chèo; đồng thời làm tư liệu nghiên cứu, làm cơ sở khoa học, để phát triển
nghệ thuật Chèo đương đại. Bên cạnh đó, tiến hành tổ chức dàn dựng các
chương trình nghệ thuật, vở diễn về đề tài lịch sử, dân gian, hiện đại có nội
dung tư tưởng tốt, có giá trị nghệ thuật cao, mang đậm phong cách Chèo
Quân đội.
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Tổ chức hội nghị, hội thảo các chuyên đề về nghệ thuật Chèo cổ
nhằm lắng nghe các nhà khoa học, các nghệ nhân, nghệ sĩ nghề phân tích,
luận giải, kiểm chứng giá trị nghệ thuật chèo cổ nhằm phân loại, đánh giá,
tiếp thu, phục chế, phục dựng các trích đoạn, tác phẩm thực sự có giá trị cao
về nghệ thuật Chèo cổ (các thành tố nghệ thuật của Múa, hát, diễn Chèo).
Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về giáo dục, tìm hiểu
các giá trị nghệ thuật văn hóa Việt Nam, giá trị nghệ thuật Chèo cổ cho đội
ngũ nghệ sĩ - chiến sĩ của nhà hát. Đồng thời tạo điều kiện, khuyến khích
các tổ chức, cá nhân học tập, trao truyền vốn Chèo cổ cho thế hệ trẻ là con
em của nghệ sĩ - chiến sĩ của Nhà hát, học sinh phổ thông, chiến sĩ trẻ,
thanh thiếu niên trên địa bàn Nhà hát đóng quân.
Phối hợp tổ chức các hoạt động: viết bài phân tích, bình luận, sưu
tầm, biểu diễn, giao lưu, tìm hiểu… về các giá trị của nghệ thuật Chèo
truyền thống, Chèo cổ cho các nghệ sĩ - chiến sĩ, bộ đội và nhân dân, đặc
biệt tại cộng đồng nơi Nhà hát đóng quân và vùng lân cận.
- Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp
Việc dàn dựng chương trình nghệ thuật giữ vai trò hết sức quan
trọng, quyết định chất lượng tác phẩm nghệ thuật trước khi đến với công
chúng, đến với khán giả. Để chuẩn bị dàn dựng chương trình trước hết phải
là khâu lựa chọn kịch bản “chọn giống”.
- Lựa chọn kịch bản, chương trình
Nhận thức tầm quan trọng của công tác kịch bản, từ năm 2013 đến
nay, NHCQĐ được TCCT đầu tư ngân sách, tổ chức “Cuộc vận động sáng
tác kịch bản sân khấu về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách
mạng”. Hàng năm Nhà hát tổ chức mời các tác giả đến dự lễ phát động và
gợi mở những chủ đề, nội dung sáng tác. Các tác giả có tác phẩm gửi về
không giới hạn số lượng tác phẩm. Các thành viên trong Hội đồng thẩm
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định cuộc vận động có nhiệm vụ đánh giá chất lượng, lựa chọn các tác
phẩm có nội dung tốt đề nghị NHCQĐ trao giải, tiếp tục đầu tư kinh phí
hoàn thiện và nâng cao chất lượng kịch bản. Cuộc vận động đã giúp cho
nguồn cung kịch bản của Nhà hát phong phú hơn; nhiều kịch bản đã được
đưa vào dàn dựng thành công.
Qua tìm hiểu, nghiên cứu công tác kịch bản tại NHCQĐ cho thấy,
sự quan tâm của các nhà quản lý là có cơ sở, có lý do về một thực trạng
đáng lo ngại hiện nay với các đơn vị nghệ thuật nói chung và nghệ thuật
Chèo nói riêng. NHCQĐ là đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống, đã
nhiều năm nay vật lộn, trăn trở với sự khan hiếm những kịch bản chèo; đội
ngũ sáng tác kịch bản chèo hiện nay rất ít. Các vở diễn gần đây của
NHCQĐ vẫn phải đi vay mượn kịch bản văn học, hay kịch bản kịch nói rồi
chuyển thể sang Chèo. Do đó, chất lượng kịch bản cũng như chất lượng vở
diễn ít nhiều bị hạn chế; bởi nguyên tắc của Chèo khác Kịch.
- Chỉ đạo dàn dựng chương trình nghệ thuật đương đại (tác phẩm lớn)
+ Những tác phẩm có tư tưởng lớn mang tầm thời đại cần được ưu
tiên, lựa chọn hàng đầu để phấn đấu, dàn dựng và biểu diễn phục vụ quân
dân Việt Nam và giao lưu hội nhập, quảng bá hình ảnh đất nước, QĐNVN
với thế giới. Dàn dựng các tác phẩm lớn nhằm khẳng định vị thế và chiến
lược, sức mạnh riêng có, bản sắc của dân tộc, QĐNDVN, đồng thời nâng
cao công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn Chèo lên một tầng cao mới về
hoạch định chiến lược, tổ chức triển khai các hoạt động chất lượng nghệ
thuật Chèo của NHCQĐ; vừa giữ gìn bản sắc, vừa phát triển nghệ thuật
hiện đại, sánh tầm khu vực, giao lưu thế giới, không cũ và lạc hậu. Đây là
thực hiện nhiệm vụ giai đoạn lịch sử mang tầm chiến lược và định hướng
của Nhà hát về chất lượng biểu diễn nghệ thuật chèo không chỉ trong
những năm 2015 - 2020 mà cả giai đoạn tiếp theo 2021- 2025.
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+ Hệ thống nhân vật trong tác phẩm phải điển hình. Sáng tạo nhân
vật mới trong nghệ thuật Chèo cũng là một tiêu chí quan trọng trong tư
duy, hoạt động, hành động cụ thể của công tác quản lý nghệ thuật tại
NHCQĐ hiện nay và những năm tới. Thừa hưởng sự lựa chọn, sáng tạo tác
phẩm bộ ba "Bài ca giữ nước" của cố NSND Tào Mạt, NHCQĐ cần tổ
chức hội nghị, hội thảo đánh giá tác phẩm Chèo hiện đại đã đoạt giải Hồ
Chí Minh do Nhà nước trao tặng để rút ra những luận điểm về phương
pháp tiếp thu nghệ thuật Chèo truyền thống, xây dựng tác phẩm nghệ thuật
Chèo hiện đại. Đặc biệt phương pháp sáng tạo xây dựng hình tượng nhân
vật điển hình, nhật vật mới; cách bẻ làn nắn điệu, sáng tác những ca khúc
Chèo mới.
+ Quản lý, tổ chức tốt về dàn dựng những tác phẩm âm nhạc vừa có
phong cách Chèo đồng thời mang hơi thở của sự hòa nhập quốc tế. Nghĩa
là, không chỉ thể hiện đệm tòng cho hát, cho diễn (chèo truyền thống) mà
còn, tiến tới sáng tạo, thể hiện những tác phẩm trên chất liệu Chèo, văn hóa
Việt Nam mang tư ưởng lớn, thời đại dưới nhiều phương thức: đọc tấu, hòa
tấu, đệm hát. Tổ chức, định hướng, triển khai hiệu quả việc đào tạo, tập
huấn nâng cao trình dộ tay nghề cho các nhạc công cả về đàn và hát Chèo,
trong đó kỹ thuật các nhạc cụ được ưu tiên hơn.
+ Kỹ thuật biểu diễn vừa đảm bảo tính chất thuần văn hóa Việt của
Chèo: tả ý, tả thần, ước lệ, kể chuyện, giao lưu khán giả... vừa mang hơi
thở thời đại, không lỗi thời, không trì trệ, bảo thủ và bắt chước, rập khuôn
cái cũ...
Bằng phương pháp khéo léo, động viên, khích lệ, không gây ức
chế, phản cảm, các nhà quản lý cần nhìn nhận sâu sắc và tôn trọng, phát
hiện tài năng, sự sáng tạo nghệ thuật của từng cá nhân, tập thể tạo nên các
giá trị mới về nghệ thuật.

109

+ Các quy trình kiểm tra, đôn đóc, thẩm định, sơ duyệt và báo cáo,
tổng duyệt,... tại NHCQĐ cần được tiến hành một cách chuyên nghiệp:,
mau lẹ, gọn gàng, hiệu quả. Phát huy tối đa sức nhìn nhận, đánh giá khách
quan về nghệ thuật của Hội đồng nghệ thuật tại Nhà hát. Đảm bảo lựa chọn
đúng, đủ, vừa sức của toàn ê kíp sáng tạo.
- Dàn dựng chương trình nghệ thuật thể nghiệm
+ Việc dàn dựng những tác phẩm, trích đoạn, tiểu phẩm nghệ thuật
có tính phá cách, đổi mới về sự khác biệt với phong cách chèo truyền
thống, phong cách chèo lính cũng cần được Nhà hát coi trọng thường niên.
Việc đưa ra cái mới có thể thành công hoặc thất bại, cần phải có khâu thể
nghiệm để trải nghiệm thực tiễn, kiểm chứng, đánh giá, soi chiếu thực tiễn.
Thể nghiệm về công tác chuyên môn sâu như: cơ chế dàn nhạc, cơ chế diễn
viên, số lượng biểu diễn tham gia, vai trò, ý nghĩa của các ca khúc mới
trong vở Chèo hiện đại; vấn đề nhạc nền, sáng tác ca khúc mới, hòa âm
phối khí theo lối hòa thanh cổ diển Châu Âu; Múa hiện đại (múa đơn, múa
đôi, múa tập thể...) với nhiều hình thức, trang phục, đạo cụ thể hiện nhân
vật trong Chèo có tính mới, khác biệt với Chèo cổ về cả nội dung, hình
thức và cách thể hiện.
+ Phục hồi vốn Chèo cổ truyền giàu tính nguyên bản hiện nay trong
làng Chèo Việt Nam vẫn còn tranh cãi, quan điểm khác nhau. Một số các
nhà nghiên cứu cho rằng hiện nay không còn những gì là nguyên vẹn,
nguyên bản trong mấy thành tố của chèo cổ (hát, múa, diễn); một số người
khác lại cho rằng vẫn còn thành tố nguyên bản, cho nên trong luận văn
chúng tôi cho rằng phục hồi vốn cổ truyền giàu tính nguyên bản cũng được
xem như tiêu chí quan trong trong chiến lược quản lý hoạt động biểu diễn
nghệ thuật Chèo tại NHCQĐ hiện nay. Muốn thực hiện được sự phục chế,
dàn dựng lại những trích đoạn Chèo cổ, những vở Chèo xa xưa cha ông để
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lại cần có công tác nghiên cứu khoa học về Chèo cổ, Chèo truyền thống,
Chèo hiện đại... phân định về đặc điểm, so sánh sự khác biệt của nó. Từ đó,
thông qua các chuyên gia nghiên cứu và kinh nghiệm nhà nghề của các nhà
quan lý tổng hợp những kiến thức về nội dung, tư tưởng, cho đến hệ thống
nhân vật.
+ Các làn điệu Chèo cổ cũng được đúc rút, tìm tòi, sáng tạo cả trong
cách nhìn nhận về lời ca, tiếng đệm, xuyên tâm, lưu không, hoàn cảnh, tính
chất sử dụng làn điệu... ; từng bước tìm hiểu về hệ thống các làn điệu (các hệ
thống hát Hề, Vãn, Vỉa, Sử, Đường trường, trữ trình, bài ca lẻ...) có vai trò,
vị trí, có giá trị tác động lớn, quan trọng tới chất lượng nghệ thuật Chèo cổ.
Sự ảnh hưởng, tiếp thu của nó từ các thể loại dân ca khác cũng từng bước thể
nghiệm nhằm trau dồi kiến thức toàn diện về Chèo cho nhạc công, diễn viên
của NHCQĐ thông qua các hoạt động như: tập huấn, học tập, nói chuyện
chuyên đề, thi viết tìm hiểu, phân tích, liên hoan, trao đổi, giao lưu...
+ Tổ hợp các loại hình nghệ thuật dân tộc nhằm hiểu biết rộng hơn
các loại hình nghệ thuật, đồng thời có tiết mục mới phục vụ đa dạng thưởng
thức của khán giả trên khắp mọi miền tổ quốc. Việc thể nghiệm dàn dựng
tổng hợp các loại hình nghệ thuật cũng cần được xem như một lối đi cho
công tác quản lý năng động, sáng tạo cải thiện nghệ thuật và đời sống cán
bộ chiến sĩ - nghệ sĩ, tránh sự sáng tạo đơn điệu, rập khuôn. Tuy nhiên hình
thức này phải hết sức thận trọng và được xem xét kỹ lưỡng về nghệ thuật,
cách thức tổ chức, “tránh gieo vừng ra ngô”.
+ Thể nghiệm thực hiện mô hình Sân khấu nhỏ (kịch ngắn, ít nhân
vật, sân khấu mô hình gọn, nhỏ, thời lượng ngắn) nhằm đánh giá, kiểm
chứng và có kết quả để rút kinh nghiệm đưa vào thực tiễn dàn dựng nghệ
thuật thích ứng với điều kiện khó khăn, địa bàn hiểm trở, khán giả ít, cơ sở
vật chất thiếu thốn, không gian hẹp... sao cho khai thác và phục vụ tốt khán
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giả, phù hợp với môi trường Quân đội, như không gian biểu diễn ở: Chòi,
gác, đồn, đội, hầm, nhà sàn, ...
- Quản lý tập luyện, củng cố các chương trình nghệ thuật
Để đảm bảo chất lượng nghệ thuật, để chương trình ngày một mang
tính chuyên nghiệp, chương trình biểu diễn phong phú hấp dẫn,... việc dàn
dựng, luyện tập là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ của cá nhân nghệ sĩ
mà là của cả tập thể đơn vị nghệ thuật. Để đảm bảo tính thống nhất trong
hình thức, trong ngôn ngữ thể hiện, trong sáng tạo diễn xuất và trong hình
tượng nghệ thuật,... việc tập luyện tại NHCQĐ cũng có nhiều hình thức
khác nhau như: Tập cá nhân, tốp, nhóm, tập phối hợp tập thể... .
Hiện nay chương trình, kịch mục biểu diễn tại hai Đoàn của
NHCQĐ khá phong phú. Thống kê cho thấy, mỗi đoàn diễn hiện tại có từ 7
đến 10 chương trình, kịch mục biểu diễn. Ví dụ: Các chương trình NHCQĐ
hiện đang biểu diễn [PL2.1.6, tr.148]. Tuy nhiên vì tính chất đặc thù lưu
diễn thường xuyên nên thời gian luyện tập, cơ sở vật chất, tổ chức thực
hiện có đôi lúc khó khăn, thế nên cần tranh thủ tối đa thời gian nhàn rỗi để
luyện tập thường xuyên, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy” thì
nghệ thuật khó có thể có chất lượng cao.
Tiểu kết
Các giải pháp nâng cao công tác quản lý tại NHCQĐ được học viên
nghiên cứu từ thực tiễn. Những khó khăn bất cập về chính sách đãi ngộ,
những phương thức quản lý mang tính đặc thù đã và đang có những thuận
lợi, khó khăn. Việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi một số chính sách để phù
hợp với thực tiễn phát triển và tổ chức thực hiện chính sách đó vào cuộc
sống của nghệ sĩ - chiến sĩ tại NHCQĐ là cần thiết.
Việc xây dựng website, các trang điện tử là chiến lược để NHCQĐ
quảng bá thương hiệu của mình, thông qua đó làm phương tiện để tuyên
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tuyền đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, định hướng thẩm mỹ khán
giả (cán bộ, chiến sĩ trong QĐNDVN) hiểu hơn về những giá trị bản sắc
của nghệ thuật Chèo
Việc phát triển nguồn lực con người, phát huy nội lực, cũng như chế
độ chính sách, truyền thông quảng bá, nâng cao chất lượng quản lý
NHCQĐ; phát huy nội lực, sức sáng tạo của người nghệ sĩ - chiến sĩ nơi
đây, bằng nhiều cách, trong đó việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực
lãnh đạo, trình độ chuyên môn, sự hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật Chèo...
tại NHCQĐ cần được thực hiện thường xuyên và có kiểm tra, tổng kết,
đánh giá rút kinh nghiệm.
Nghệ thuật Chèo là nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa Việt Nam được
cha ông để lại cho chúng ta hôm nay là những di sản quý. Tại NHCQĐ, lớp
nghệ sĩ - chiến sĩ gạo cội đi trước đã làm nên nhiều giá trị nghệ thuật cho
ngành Chèo của đất nước mà thế hệ trẻ hôm nay tại Nhà hát đang được thừa
hưởng cần phải được trân quý.
Công tác quản lý một Nhà hát có bề dày lịch sử, truyền thống, giá trị
nghệ thuật là thách thức không nhỏ đối với tập thể nghệ sĩ - chiến sĩ của
NHCQĐ hôm nay. Với những giải pháp hữu hiệu mà luận văn đã nghiên
cứu, đề xuất trên cơ sở thực tiễn, chắc chắn NHCQĐ sẽ phát triển bền vững
khi có sự hoạch định chính sách quản lý phù hợp, mềm dẻo và nghiêm
minh, khích lệ động viên kịp thời cùng sự góp sức đồng tâm hiệp sức của
tập thể đội ngũ nghệ sĩ - chiến sĩ NHCQĐ.
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KẾT LUẬN
1. NHCQĐ là một địa chỉ tin cậy về nghệ thuật Chèo, với 64 năm
hình thành và phát triển, được sự đầu tư cả về nhân lực và vật lực, là một
trong ba Nhà hát cấp Bộ Quốc phòng, dưới sự quản lý chỉ đạo trực tiếp,
tuyệt đối về mọi mặt của TCCT. NHCQĐ với đội ngũ cán bộ có trình độ,
năng lực, kinh nghiệm đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nghệ thuật, hầu
hết đều là NSND, NSƯT và nghệ sĩ gạo cội chính là nền móng, là điểm tựa
để các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát phấn đấu học tập, noi theo. NHCQĐ đã và
đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đoàn kết, phát huy sức
mạnh tập thể, trí tuệ cá nhân; mang lời ca, tiếng hát biểu diễn phục vụ bộ
đội và nhân dân trên khắp mọi miền của đất nước. Thông qua ngôn ngữ của
nghệ thuật Chèo mang phong cách người lính, các tác phẩm của NHCQĐ
đã và đang truyền tải chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà
nước, của Bộ Quốc phòng đến với người chiến sĩ và người dân.
Việc nghiên cứu về công tác Quản lý NHCQĐ nhằm khảo sát thực
trạng, chỉ ra nguyên nhân và tìm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
quản lý một đơn vị nghệ thuật Chèo trong quân đội với tình hình hiện nay
là cần thiết.
2. Để có cơ sở lý luận, luận văn của chúng tôi nghiên cứu về một số
khái niệm: Nhà hát, quản lý Nhà hát, Biểu diễn nghệ thuật, quản lý
BDNT…, từ đó, khảo sát nội dung một số văn bản (quản lý, quản lý
chương trình biểu diễn, quản lý hoạt động biểu diễn, quản lý cơ sở vật chất
và tài chính, quản lý nguồn nhân lực, chức năng của quản lý Nhà hát, vai
trò của quản lý Nhà hát, định hướng của Đảng về phát triển sân khấu truyền
thống, quy định của Nhà nước về BDNT,..).
3. Quản lý NHCQĐ là một lĩnh vực quản lý mang tính chất đặc thù,
luận văn đã lần lượt khảo sát thực trạng (cơ cấu tổ chức bộ máy của TCCT,

114

cơ cấu tổ chức NHCQĐ, quản lý nhân lực; xây dựng các văn bản quản lý
hoạt động quản lý…).
Tuy hoạt động BDNT của NHCQĐ không khác nhiều so với một số
Nhà hát thuộc tổ chức dân sự, nhưng ở NHCQĐ lại có những nét đặc thù
riêng về hoạt động quản lý. Luận văn cũng chỉ ra thực trạng khó khăn trong
quản lý đội ngũ nghệ sĩ - chiến sĩ hiện nay không chỉ về chất lượng nguồn
nhân lực, phát huy sức mạnh nội lực, mà còn về chế độ, chính sách đãi ngộ,
công tác truyền thông, quảng bá..., công tác kiểm tra đánh giá, xây dựng
quy hoạch, kế hoạch và các nội quy phù hợp với thực tiễn và các nguyên
tắc quy định của quân đội.
4. Bài học về quản lý chung trong hoạch định chính sách, xây dựng
kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát, đánh giá rút
kinh nghiệm có tầm quan trọng và là những tiêu chí cần có của quản lý.
Nhưng quản lý NHCQĐ cũng cùng chung những khó khăn với một số Nhà
hát nghệ thuật trên toàn quốc, là cùng loại hình nghệ thuât chèo tryền
thống; lại đồng thời có nét riêng mà các Nhà hát khác không thể có đó là
“Chiến sĩ - Nghệ sĩ”. Nên công tác quản lý đòi hỏi phải nắm vững đường
lối văn hóa văn nghệ của Đảng, các nghị quyết, quy định, quy chế, đề án,
thông tư, hướng dẫn của các cấp lãnh đạo có liên quan, để triển khai, tuyền
truyền các quy phạm đó đi vào cuộc sống, đồng thời trong quá trình thực
hiện luôn phải sáng tạo, thích ứng phù hợp với từng hoàn cảnh nhằm thúc
đẩy sự phát triển của NHCQĐ một cách bền vững.
5. Luận văn cũng từ thực tiễn đã khảo sát về tâm tư nguyên vọng cho
đến hiểu biết về chế độ chính sách, cũng như về định hướng phát triển nghệ
thuật chèo nói riêng, NHCQĐ nói chung như thế nào để có cơ sở đánh giá
thực tiễn hơn, sống động hơn. Luận văn tổng hợp hầu hết các hoạt động về
công tác quản lý (tư tưởng, chính trị, hành chính, hậu cần, kỹ thuật, quân
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sự, hoạt động Biểu diễn nghệ thuật…) để có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về
một Nhà hát quân đội.
6. Ở chương ba, luận văn đã từng bước nghiên cứu về phương hướng
và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại NHCQĐ, trong đó học viên đi
sâu vào nghiên cứu (Nghị quyết của Đảng bộ TCCT và Nghị quyết của
Đảng bộ NHCQĐ nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng nâng cao hiệu quả
quản lý NHCQĐ; nguyên nhân hạn chế, giải pháp nâng cao hiệu quả quản
lý về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy sức mạnh nội lực, chế
độ, chính sách đãi ngộ, truyền thông, quảng bá …), từ đó phân tích, đánh
giá nguyên nhân và một số tồn tại của công tác quản lý nguồn nhân lực, nội
lực, chế độ chính sách, truyền thông quảng bá… để tìm ra các giải pháp
khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý NHCQĐ.
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MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN VỀ QUẢN LÝ NHCQĐ
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Phụ lục 02
BẢNG THỐNG KÊ, ĐỐI CHIẾU VÀ DANH SÁCH PHỎNG VẤN
2.1. Bảng thống kê, đối chiếu
Bảng 2.1.1. Thống kê các thành viên ban lãnh đạo
TT

Họ tên

Chức vụ

Đại tá Nguyễn Quốc

1

Giám đốc

2

Chính trị viên Đại tá Lê Danh Toàn

3

Phó Giám đốc Thượng tá Vũ Tự Long

4

Phó Giám đốc Đại tá Vũ Duy Từ

Trượng

Trình độ, danh

Đảm

hiệu

nhiệm

Diễn viên, Ths SK,

Từ

NSND, Đạo diễn SK

2014

Ths Công tác xây

Từ

dựng Đảng
Diễn viên, NSND,
Đạo diễn SK
Diễn viên; NSƯT

(Nguồn khảo sát tại NHCQĐ tháng 9 năm 2018)

2013
Từ
2014
Từ
2014
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Bảng 2.1.2. Thống kê số lượng và trình độ nhân lực quản lý

STT

Đơn vị

Nhân

Trình độ

Trình độ

Trình độ

lực

Chính trị

Quân sự

chuyên môn

quản
lý

1

Ban Giám đốc

4

2

Phòng Nghệ thuật

7

3

Phòng Hành
chính Hậu cần

Tru
Tru
Tru
Thạ Đại
Đại
Sơ Thạ Đại
ng
ng
ng
c sĩ học
học
cấp c sĩ học
cấp
cấp
cấp
1
1
2 1
3
2
2
1

2

4

Ban Chính trị

2

5

Ban Tài chính

1

6

Đoàn 1

7
8

6
2

3

4

1

5

2
2

2

1

1

1

4

4

1

3

4

Đoàn 2

4

4

1

3

4

Nhà luyện tập

1

1

1

1

Công tổng

25

2

2

1

4

20

3

11

11

3

22

(Nguồn khảo sát tại Ban Chính trị, NHCQĐ, tháng 8 năm 2018)

1
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Bảng 2.1.3. Thống kê trình độ và năm công tác theo chức danh quản lý
Danh
Năm hiệu
Trình độ
Đơn vị chuyên
công được
Chính quân tác phong
môn
trị
sự
tặng
Trình độ

Stt

Họ tên

Năm
sinh

Chức vụ

1. Nguyễn Quốc Trượng 1966

Giám đốc

BGĐ

Đạo diễn
Trung
ĐH
Thạc sĩ,
cấp

2. Lê Danh Toàn

1965

Chính trị
viên

BGĐ

Thạc sĩ Thạc sĩ ĐH

3. Vũ Tự Long

1973

P. Giám đốc

BGĐ

4. Vữ Duy Từ

1966

P. Giám đốc

BGĐ

5. Nguyễn Văn Vĩ

1975

6. Nguyễn Văn Trung

1978

7. Dương Đức Toàn

1976

8. Vũ Văn Ngọc

1983

9. Đậu Xuân Ba

1983

10. Hà Quang Hảo

1974

11. Trịnh Minh Tiến

1969

12. Cao Ngọc Sơn

1982

13. Đào Anh Tuấn

1983

14. Thái Phương Ngọc

1984

15. Trần T. Thanh Thủy 1984

ĐH
ĐH

Ban
Trưởng Ban
Chính
ĐH
trị
Ban
Trợ lý
Chính
ĐH
trị
Trưởng
Phòng
ĐH
phòng
HCHC
P. Trưởng
Phòng
ĐH
phòng
HCHC
Ban
Trưởng Ban
ĐH
Tài chính
Trưởng
PNT
ĐH
phòng
P Trưởng
PNT Trung cấp
phòng
Trợ lý Tổ
chức biểu
PNT
ĐH
diễn
Trợ lý mỹ
PNT
Thạc sĩ
thuật
Trợ lý Biên
PNT
ĐH
đạo Múa
Trợ lý Biên
PNT
ĐH
kịch

28 NSND
32

Trung
cấp
Trung
cấp

Trung
cấp
Trung
cấp

ĐH

Trung
cấp

25

ĐH

Trung
cấp

24

Trung
cấp
Trung
cấp
Trung
cấp
Trung
cấp
Trung
cấp

ĐH

24

ĐH

17

Trung
cấp
Trung
cấp
Sơ
cấp

Trung Sơ
cấp cấp
ĐH
Trung
cấp
Trung
cấp

Trung
cấp
Trung
cấp
Sơ
cấp

20 NSND
28 NSƯT

17
23 NSƯT
26 NSND
17
13
18 NSƯT
14
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16. Đỗ Văn Tường

1986

17. Vũ T. phương Thúy 1970
18. Trần Hồng Minh

1980

19. Phạm Hữu Vương

1974

20. Lương T. Thùy Linh 1983

Trợ lý Âm
nhạc

PNT

ĐH

Trung Sơ
cấp cấp

13

Trưởng đoàn

Đoàn 1

ĐH

Trung Trung
cấp cấp

26 NSƯT

Phó Đoàn

Đoàn 1

ĐH

Trung
cấp
Trung
cấp
Trung
cấp
Trung
cấp
Trung
cấp

Đội trưởng
Đoàn 1
Đôi nhạc
Đội Trưởng
Đoàn 1
Đội diễn viên

ĐH
ĐH

21. Nguyễn Thị Thanh

1978

Trưởng đoàn

Đoàn 2

ĐH

22. Nguyễn Văn Minh

1969

Phó đoàn

Đoàn 2

ĐH

Đoàn 2

ĐH

Đoàn 2

ĐH

Nhà
luyện tập

ĐH

23. Nhữ Đình Lục

1969

24. Phạm Tùng Lâm

1969

25. Hoàng Tiến Dũng

1972

Đội Trưởng
Đội diễn
viên
Đội trưởng
Đôi nhạc
Chủ nhiệm

Sơ
cấp
Sơ
cấp
Sơ
cấp
Sơ
cấp
Trung
cấp

Trung Sơ
cấp cấp
Trung Sơ
cấp cấp
Trung Sơ
cấp cấp

(Nguồn khảo sát tại Ban Chính trị/NHCQĐ, tháng 6 năm 2018)

20
23 NSƯT
18 NSƯT
20
26 NSƯT
26
26
25
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Bảng 2.1.4. Đối chiếu 2 quy định
Quy định số 51/NHC

Quy định số 112/QĐ-NHC (2018)

(2012)
- "Đoàn trưởng, Đoàn phó - "Trưởng Đoàn công tác là người trong Ban
chịu trách nhiệm trước Giám đốc, hoặc cán bộ chỉ huy các Phòng, Ban,
Ban Giám đốc về hoạt Đoàn diễn trong Nhà hát được Đảng ủy, Ban
động biểu diễn và tổ chức Giám đốc giao nhiệm vụ làm Trưởng Đoàn công
biểu diễn Ban Giám đốc tác, trong một đợt công tác hoặc một buổi biểu
quản lý trực tiếp đến các". diễn, Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, BGĐ về
kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn công tác.
- "Hàng năm Ban Giám - "Người Hợp đồng biểu diễn (Tổ chức biểu
đốc sẽ phân chỉ tiêu biểu diễn) là người thuộc quân số nhà hát, được
diễn cho các đoàn. Các Giám đốc ủy quyền, thay mặt Nhà hát làm công
Đoàn căn cứ nhiệm vụ của tác liên hệ tổ chức biểu diễn. Phối hợp chặt chẽ
năm, xây dựng kế hoạch với Phòng Nghệ thuật/NHCQĐ, thống nhất
báo cáo Giám đốc phê chương trình, kế hoạch biểu diễn báo cáo Giám
duyệt".

đốc quyết định ký hợp đồng".
- Các chế độ thu chi tài chính hoạt động biểu

- Quyền lợi cán bộ, nghệ diễn và các chế độ nghệ sĩ biểu diễn được thụ
sĩ - chiến sĩ được hưởng hưởng; được NHCQĐ tách ra thành một quy
và chế độ thu chi tài định riêng.
chính biểu diễn được quy
định tại đậy
(Nguồn khảo sát tại phòng Nghệ thuật/NHCQĐ, tháng 6 năm 2018)
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Bảng 2.1.5. Đối chiếu 3 Quy chế
Quy chế số 105/QCNHC
13/3/2015

Quy chế số 105a/QC- Quy chế số 105b/QC-NHC
NHC
Tháng 5/2017
Ngày 24/3/2017

- Căn cứ theo Quyết - Căn cứ Quyết định số - Do Quyết định
định 180/2006/QĐ-TTg 14/2015/QĐ-TTg, ngày 14/2015/QĐ-TTg không
ngày 09 tháng 8 năm 20/5/2015 của Thủ

áp dụng đối với các đơn

2006 của Thủ tưởng tướng Chính phủ về

vị nghệ thuật Quân đội

Chính phủ quy đinh về chế độ phụ cấp ưu đãi

(vì không phải là đơn vị

chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ

sự nghiệp công lập).

theo nghề nghiệp và bồi bồi dưỡng đối với
dưỡng đối với lao động người làm việc trong
biểu diễn Văn hóa - lĩnh vực Nghệ thuật
Thông tin

biểu diễn.

- Bồi dưỡng biểu diễn - Bồi dưỡng biểu diễn

- Bồi dưỡng biểu diễn

phục vụ chính trị là:

phục vụ chính trị là:

phục vụ chính trị là:

Mức 1 = 50.000 đồng

Mức 1 = 200.000 đồng (từ ngày 01/7/2017, tạm

Mức 2 = 40.000 đồng

Mức 2 = 180.000 đồng dừng chờ Chính phủ

Mức 3 = 20.000 đồng

Mức 3 = 120.000 đồng hướng dẫn).
Mức 4 = 80.000 đồng

- Bồi dưỡng biểu diễn - Bồi dưỡng biểu diễn - Bồi dưỡng biểu diễn
hợp đồng:

phục vụ chính trị là:

phục vụ chính trị là:

Mức 1 = 180.000 đồng Mức 1 = 200.000 đồng

Mức 1 = 220.000 đồng

Mức 2 = 160.000 đồng Mức 2 = 180.000 đồng

Mức 2 = 200.000 đồng

Mức 3 = 130.000 đồng Mức 3 = 160.000 đồng

Mức 3 = 180.000 đồng

(Nguồn khảo sát tại Phòng Nghệ thuật/NHCQĐ, tháng 3 năm 2018)`
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Bảng 2.1.6. Thống kê chương trình kịch mục
Stt Chương trình, kịch mục Đoàn 1 Chương trình, kịch mục Đoàn 2
1
2

Vở Chèo Lưu Bình Dương Lễ
Vở Chèo Chu Văn An - Người
thầy của muôn đời

Vở Chèo Quan Âm Thị Kính
Vở Chèo Lời ước Nguyền

Vở Chèo Đại tướng Nguyễn Chí
3

Thanh - Sáng trong như ngọc Vở Chèo Nhiếp chính Ỷ Lan
một con người

4

Vở Chèo Đời luận anh hùng

5

Vở Chèo Chuyện Làng tôi

6

Vở Chèo Người về nơi đất cũ

Vở Chèo Người Chiến sĩ Năm Xưa

7

Vở Chèo Những người mẹ

Vở Chèo Công lý không gục ngã

8

Vở Chèo Ba ngày làm vua

9

Chương trình Ca nhạc, trích đoạn
Chèo

10 Chương trình Ca nhạc, Hài kịch
11

Vở Chèo Nữ Tú tài
Vở Chèo Điều đọng lại sau chiến
tranh

Vở Chèo Sự thật trên đầu lưỡi
gươm
Vở Chèo Rặng trâm bầu
Chương trình Ca nhạc, trích đoạn
Chèo
Chương trình Ca nhạc, Hài kịch

(Nguồn Phòng Nghệ thuật/ NHCQĐ, tháng 9 năm 2018)
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Bảng 2.1.7. Thống kê các cuộc thi, liên hoan, hội diễn

Stt

Tên Chương trình

Tên Cuộc thi

Năm
tổ chức

Giải thưởng
Tập thể

Cá Nhân

HCB, Dàn

2 HCV

Nhạc xuất sắc

2 HCB

Hội diễn
1

Vở chèo

Sân khấu Chèo về

Bến nước đời người đề tài chiến tranh,

2011

cách mạng

2

3

Vở chèo
Chu Văn An -Người
thầy của muôn đời
Vở chèo
Tiếng Đàn Vùng mê
thảo

Hội diễn
Sân khấu Chèo

2013

Chương trình Dàn
nhạc Lời Biển gọi

5

Vở Chèo Đại tướng
Nguyễn Chí Thanh Sáng trong như ngọc
một con người

6

Vở Chèo Điều đọng lại
sau chiến tranh

Hội diễn Sân
khấu Chèo

2013

chuyên nghiệp

7

3 HCB

Độc tấu và Hòa

2014

tấu nhạc cụ dân
Hội diễn
Toàn Quân
Hội diễn
Toàn Quân

khấu về Hình
tượng người
chiến sĩ Công an

Vở diễn

3HCV,

xuất sắc nhất

4 HCB

HCB
HCV

3 HVB

(Hòa tấu)
2014

HCV

2014

HCB

Liên hoan Sân
Vở chèo
Người chiến sĩ năm
xưa

3 HCV

chuyên nghiệp

Cuộc thi
4

HCV

HCV,
2015

Dàn nhạc
xuất sắc

3 HCV
3 HCB
3 HCV
3 HCB

3 HCV
3 HCB
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Hội diễn
8

Vở Chèo

Sân khấu Chèo

Đời luận anh hùng

chuyên nghiệp

2016

HCV

2016

Bằng khen

2017

HCV

3 HCV
3 HCB

toàn quốc

9

Vở Chèo
Ánh Sao đầu núi

Hội diễn
Sân khấu Chèo
chuyên nghiệp

2 HCV
3 HCB

Cuộc thi
10

Chương trình

Độc tấu và Hòa

Hồn quê

tấu nhạc cụ dân

2 HCV
3 HCB

tộc toàn quốc

11

Chương trình
Tài năng trẻ

Tài năng trẻ diễn
viên sân khấu

2017

Tuồng, Chèo

(Nguồn Phòng Nghệ thuật/ NHCQĐ, tháng 4 năm 2018)

2 HCV,
3 HCB
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2.2. Danh sách, mẫu phiếu phỏng vấn cán bộ, nghệ sĩ - chiến sĩ của
Nhà hát Chèo Quân đội
2.2.1. Danh sách phỏng vấn
Stt

Họ tên

Cấp bậc Chức vụ

1. Nguyễn Quốc Trượng Đại tá
2.

Lê Danh Toàn

Đại tá

3.

Vũ Duy Từ

Đại tá

4.

Vũ Tự Long

Giám đốc
Chính trị
viên
Phó Giám
đốc

Thượng Phó Giám
tá
đốc

Thượng Phó Phòng
tá
Nghệ thuật
Trợ lý Mỹ
Đại úy
6. Đào Anh Tuấn
thuật
Trợ lý Tổ
Đại úy chức biể
7. Cao Ngọc Sơn
diễn
Trợ lý
Đại úy
8. Trần Thanh Thủy
Biên kịch
Thượng Trợ lý
9. Đỗ Văn Tường
úy
Âm nhạc
Trợ lý
10. Thái Phương Ngọc Đại úy
Biên đạo
5.

Trịnh Minh Tiến

11. Đậu Xuân Ba
12. Trần Hồng Minh

Đại úy Trưởng ban
Trung tá Phó đoàn

13. Phạm Hữu Vương Trung tá
14. Hoàng Tiến Dũng

Đội trưởng
Đội nhạc

Thiếu tá Chủ nhiệm

Đơn vị
BGĐ
BGĐ
BGĐ
BGĐ
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

Trình độ
chuyên môn,
danh hiệu
Thạc sỹ nghệ thuật
Đạo diễn, NSND
Thạc sĩ
xây dựng Đảng
Đại học
diễn viên, NSƯT
Đại học diễn viên,
Đạo diễn sân khấu,
NSND
Trung cấp
Diễn viên, NSND
Thạc sĩ
Mỹ thuật sân khấu
Đại học
diễn viên Chèo
Đại học
Biên kịch sân khấu
Đại học
Sáng tác Âm nhạc
Đại học
Biên đạo, NSƯT

Ban Tài
Đại học Tài chính
chính
Đoàn nghệ Đại học Sáng tác
thuật 1
Âm nhạc
Đoàn nghệ Đại học Sáng tác
thuật 1
Âm nhạc, NSƯT
Nhà luyện Đại học công nghệ
tập
thông tin
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Đoàn
Nghệ thuật
15. Nguyễn Thị Thanh Đại úy
2
Thượng Phó Trưởng Đoàn Nghệ
16. Nguyễn Văn Minh
tá
đoàn
thuật 2
Đội trưởng Đoàn nghệ
Trung tá
17. Nhữ Đình Lục
Diễn viên thuật 2
Đội trưởng Đoàn nghệ
Trung tá
18. Phạm Tùng Lâm
Đội nhạc
thuật 2
Đoàn nghệ
19. Ngô Thanh Tuyết Thiếu tá Diễn viên
thuật 2
Trưởng Hành chính
20. Dương Đức Toàn Trung tá
phòng
Hậu cần
Thượng
Ban
Trưởng ban
21. Nguyễn Văn Vĩ
tá
Chính trị
Trưởng
Đoàn

Đại học Diễn viên
Đại học Sáng tác
Âm nhạc, NSƯT
Đại học Diễn viên
Đại học Sáng tác,
chỉ huy Âm nhạc
Đại học Diễn viên
Đại học Hậu cần
Thạc sĩ
xây dựng Đảng

(Nguồn tác giả phỏng vấn tại NHCQĐ, tháng 8 năm 2018)
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2.2.2. Mẫu phiểu phỏng vấn
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Phụ lục 03
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ HÁT CHÈO QUÂN ĐỘI

3.1. Hình ảnh Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm TCCT thăm và làm
việc tại NHCQĐ - 2017 [Nguồn: Tác giả chụp tại NHCQĐ - Năm 2018].

3.2. Hình ảnh Đại Hội Đảng bộ các cấp NHCQĐ nhiệm kỳ 2015-2020
[Nguồn: Tác giả sưu tầm tại NHCQĐ, Tháng 6 năm 2017].
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3.3. Hình ảnh lãnh đạo NHCQĐ kiểm tra Điều lệnh đội ngũ cán bộ, chiến sĩ
[Nguồn tác giả chụp tại NHCQĐ - Năm 2017]

3.4. Hình ảnh Đại tá Nguyễn Quốc Trượng - Giám đốc Nhà hát, giao nhiệm vụ
cho Đoàn đi biểu diễn Miền Trung, Tây Nguyên - Năm 2017
[Nguồn tác giả chụp tháng 8 năm 2017].
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3.5. Hình ảnh Đoàn diễn 2/NHCQĐ ra biểu diễn tại Đảo Cồn Cỏ
[Nguồn: Tác giả chụp, tháng 4 năm 2014].

3.6. Hình ảnh Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3/Hải quân xem NHCQĐ biểu diễn tại
Cảng vùng, tháng 8 năm 2016.
[Nguồn: Tác giả sưu tầm tại NHCQĐ, năm 2018].
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3.7. Cảnh trong vở diễn Tiếng đàn vùng Mê thảo - Giải thưởng vở diễn xuất
sắc nhất Hội diễn Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - năm 2013
[Nguồn tác giả chụp tại Nhà hát lớn Hà Nội, năm 2013].

3.8. Hình ảnh vở Chèo Đời luận anh hùng - Huy chương Vàng - Hội diễn Sân
khấu Chèo toàn quốc - Năm 2016.
[Nguồn: Phòng Nghệ thuật/NHCQĐ, tháng 5 năm 2018].
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3.8. Hình ảnh vở Chèo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Sáng trong như ngọc một
con người - Huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn
Quân - năm 2014
[Nguồn: Phòng Nghệ thuật/NHCQĐ, tháng 5 năm 2018]

3.9. Hình ảnh Chương trình Hồn Quê - Huy chương Vàng Cuộc thi Đọc tấu
và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc, năm 2017
[Nguồn: Tác giả chụp tại Thanh Hóa, năm 2017)
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3.10. Hình ảnh Đ/c Quốc Trượng trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ - Năm 2017
[Nguồn: Tác giả chụp, năm 2017]

3.11. Giám đốc, Chính trị viên NHCQĐ trao Quyết định chuyển Quân nhân
chuyên nghiêp cho các chiến sĩ - 2017
[Nguồn: Sưu tầm tại Ban Chính trị/ NHCQĐ, năm 2018].
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3.12. Thượng tá Vũ Tự Long - Phó Giám đốc/NHCQĐ, trao khen thưởng - Năm 2017.
[Nguồn tác giả chụp tại NHCQĐ, năm 2018].

3.13. Nhà hát Chèo Quân đôi tổ chức: Lễ phát động thi đua chào mừng kỷ niệm
74 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
[Nguồn sưu tầm, tại NHCQĐ ngày 01/12/2018].

