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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong nhiều năm, thiết chế văn hoá từ cấp tỉnh tới các thôn, làng, ấp, 

bản là công cụ trực tiếp và đắc lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo 

quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị.Tại các thiết chế này, những 

hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức, tạo điều kiện cho sinh hoạt 

văn hoá cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của người dân 

trên địa bàn. Tuy vậy, với những thay đổi về nhiều mặt trong đời sống văn 

hóa, kinh tế, chính trị trong những năm gần đây đã nảy sinh nhiều bất cập 

trong việc quản lý hoạt động văn hóa quần chúng, chưa phát huy hết được 

những giá trị và đạt được những mục tiêu đặt ra đối với thực tế của những 

hoạt động văn nghệ tại hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở.  

Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 

ban hành Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2025. Chủ trương này gắn phát triển 

kinh tế với phát triển văn hoá để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của 

xã hội. Việc quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, kết 

hợp với phát triển các loại hình văn hoá văn nghệ quần chúng hướng đến 

việc nâng cao chất lượng  phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá ở cơ sở. 

Với mục đích tìm hiểu công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần 

chúng trong mối quan hệ với cơ sở vật chất tại hệ thống thiết chế văn hóa, 

trên địa bàn một quận cụ thể, chúng tôi chọn đề tài “Quản lý hoạt động 

văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng” làm luận 

văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa. 
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2. Lịch sử nghiên cứu 

Nghiên cứu về thiết chế văn hóa đã có một số công trình nghiên cứu 

cụ thể như: 

  Năm 2005, Bộ Văn hóa thông tin, Cục Văn hóa thông tin cơ sở ban 

hành Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến 

năm 2011 [16].Trong Quy hoạch này đã đề cập cụ thể đến việc bố trí, xây 

dựng hệ thống thiết chế văn hóa cụ thể đến cấp cơ sở. 

  Năm 2013, tác giả Ngô Duy Đông thực hiện đề tài Quản lý hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc [33]. 

Đề tài này đã khảo sát về thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

không chuyên ở tỉnh Vĩnh Phúc. Chương 3 của đề tài này đề cập đến 

nguyên tắc và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý loại hình nghệ thuật 

không chuyên. 

  Năm 2015, tác giả Lê Ngọc Chiến bảo vệ thành công đề tài Quản lý 

hoạt động văn hóa - thể thao của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương [21]. Đề tài này đã có những khảo sát thực trạng của 

công tác tổ chức hoạt động VH-TT trong một trường cụ thể, với đặc thù 

đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Cách tiếp cận và những giải pháp nêu ra 

trong công trình luận văn này giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong quá 

trình nghiên cứu. 

Năm 2016, tác giả Trần Thị Phượng bảo vệ thành công đề tài Tổ 

chức hoạt động VHTT cho sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội [42]. 

Trong luận văn, tác giả đã nghiên cứu về việc tổ chức hoạt động văn nghệ 

cho sinh viên trường đại học (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội). Kết quả 

nghiên cứu của luận văn đã đưa ra một số giải pháp cho công tác tổ chức 

hoạt động văn nghệ được tốt hơn. 



 3 

Năm 2016, tác giả Đỗ Văn Thủy đã thực hiện luận văn thạc sĩ với đề 

tài Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng 

Ninh [44]. Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là hệ thống các thiết chế 

văn hóa trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.Trong nội dung 

nghiên cứu của đề tài này có phần về công tác tổ chức các hoạt động văn 

nghệ quần chúng. Từ việc nghiên cứu thực trạng của công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực này, tác giả đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả của hoạt động quản lý trên địa bàn. 

Các tài liệu nêu trên đã cung cấp những lý luận và thực tiễn liên quan 

đến xây dựng, phát triển và quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng nói 

chung. Chúng tôi kế thừa và vận dụng vào nghiên cứu đề tài ở một địa bàn 

cấp quận của thành phố Hải Phòng, đó là quản lý hoạt động văn nghệ quần 

chúng tại quận Ngô Quyền. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động văn nghệ tại quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả của hoạt động này. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề đặt ra của luận văn, 

chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 Nghiên cứu, tìm hiểu về cơ sở lý luận trong công tác quản lý nhà nước 

về hoạt động văn nghệ quần chúng và tìm hiểu khái quát về hoạt động văn nghệ 

quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.  

 Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động văn 

nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
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 Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt 

động quản lý hoạt động văn nghệ quần chúngtại quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Không gian nghiên cứu: tại hệ thống các thiết chế văn hóa tổ chức 

hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

 - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2013 đến năm 2017, đây là thời điểm 

bản thân học viên được giao nhiệm vụ quản lý văn hóa trên địa bàn, cụ thể 

theo dõi và tổ chức nhiều hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ quần chúng. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: 

 - Phương pháp khảo sát, điều tra thực tế, quan sát: trực tiếp đến thiết 

chế văn hóa trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để thu 

thập thông tin về hoạt động văn nghệ quần chúng. 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp: từ nguồn tài liệu thu thập tại địa 

bàn liên quan đến hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng, và những tài liệu đã công bố liên quan đến công tác 

quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng, chúng tôi phân tích, tổng hợp đúc 

rút những vấn đề liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài. 

 - Phương pháp phỏng vấn sâu, lấy ý kiến: thông qua hình thức phỏng 

vấn người dân liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài, từ đó đánh 

giá mặt được, chưa được của quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng và 

nguyện vọng của người dân về hoạt động văn nghệ quần chúngtrong bối 

cảnh hiện nay. 
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6. Những đóng góp của luận văn 

 Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống về thực trạng công tác 

quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng. 

Kết quả khảo sát, nghiên cứu của đề tài là căn cứ góp phần cho công 

tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng được hiệu quả hơn, đáp ứng xu 

thế phát triển trong việc tổ chức những hoạt động văn hóa tại thiết chế văn 

hóa trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

7. Bố cục của luận văn  

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

văn bố cục 3 chương như sau:  

 Chương 1: Những vấn đề chung và tổng quan về hoạt động văn hóa, 

văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

 Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

 Chương 3: Giải pháp quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG 

VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG Ở QUẬN NGÔ QUYỀN,  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

1.1.1. Văn hóa, văn nghệ, văn nghệ quần chúng và hoạt động văn nghệ 

quần chúng 

 Văn hóa: Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về văn hóa và để xác 

định được nội hàm của khái niệm này phụ thuộc vào cách tiếp cận và mục 

đích nghiên cứu. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tìm hiểu 

hai quan niệm về văn hóa tiêu biểu sau: “Văn hóa là văn vật và giáo hóa”, 

văn hóa là “giáo hóa con người trở nên đẹp đẽ” của tác giả Đào Duy Anh 

[1, tr.13]. Theo đó, hoạt động văn hóa là hoạt động giúp con người trở nên 

tốt đẹp hơn. 

  Tác giả Trần Quốc Vượng cho rằng: 

Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng như lối sống, lối suy nghĩ, lối ứng 

xử, văn hóa theo nghĩa hẹp như văn hóa nghệ thuật, học vấn… và 

tùy từng  trường hợp cụ thể mà có những định nghĩa khác nhau. 

Ví dụ xét từ khía cạnh tự nhiên, thì  văn hóa là cái tự nhiên được 

biến đổi bởi bàn tay của con người [55, tr.15].  

  Theo đó, hoạt động văn hóa có tác động đến sự hình thành lối sống, 

suy nghĩ, ứng xử và góp phần hình thành nên nhân cách của mỗi cá nhân.  

  Văn nghệ: khái niệm “văn nghệ” được hiểu là: 1. Nghĩa rộng: văn 

học và nghệ thuật, bao gồm văn  học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, kịch, 

múa, điện ảnh. 2. Nghĩa hẹp: hoạt động biểu diễn nghệ thuật như ca, múa, 

nhạc,... [56, tr.823]. 

  Quần chúng: khái niệm quần chúng ở đây được hiểu là những người 

có thể đã qua đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, văn nghệ hoặc chưa một lần 
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được đào tạo, bồi dưỡng nhưng yêu thích nghệ thuật và thích tự mình biểu 

diễn nghệ thuật. 

  Như vậy, trong phạm vi của đề tài, chúng tôi sử dụng khái niệm “văn 

nghệ” theo nghĩa hẹp và hoạt động văn nghệ quần chúng được hiểu là: 

những hoạt động trình diễn các tiết mục nghệ thuật như cá, múa, nhạc, sân 

khấu... có tác động đến sự hình thành lối sống, suy nghĩ, ứng xử và góp 

phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Những hoạt động này do 

những tác giả, đạo diễn, diễn viên quần chúng thức hiện.  

1.1.2. Quản lý, quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động văn nghệ 

quần chúng 

1.1.2.1. Quản lý 

 Theo Đại Từ điển Tiếng Việt, khái niệm “quản lý” được hiểu là: 

- Tổ chức, điều khiển hoạt động của một số đơn vị, một cơ quan 

- Trông coi, giữ gìn và theo dõi việc gì [56, tr.1363] 

Hoạt động quản lý xuất hiện khi xã hội loài người phát triển trong 

các quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên, 

giữa con người với xã hội,… hay có thể nói hoạt động quản lý ra đời mang 

tính khách quan, là tất yếu của lịch sử. Có thể xem quản lý là hoạt động đặc 

biệt, là yếu tố không thể thiếu được trong đời sống xã hội, gắn liền với quá 

trình phát triển. Quản lý cũng là đối tượng nghiên cứu của khoa học liên 

ngành. Dưới góc độ tiếp cận quản lý theo việc thực hiện những mục tiêu đề 

ra thì: 

Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo sự phối hợp 

những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được các mục đích của nhóm. 

Mục tiêu của các nhà quản lý là nhằm hình thành một môi trường 

mà trong đó con người có thể đạt được các mục đích của nhóm 

với thời gian, tiền bạc, vật chất và sự bất mãn cá nhân ít nhất. 
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Với tư cách thực hành thì cách quản lý là một nghệ thuật, còn 

kiến thức có tố chức về quản lý là một khoa học [41, tr.33] 

 Ngày nay, quản lý trở thành một hoạt động phổ biến, diễn ra trong 

mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ và liên quan đến con người. Có thể nhìn nhận 

khái niệm quản lý theo nghĩa cụ thể, đó là một công việc tạo ra sự thống 

nhất ý chí, hoạt động trong tổ chức cụ thể và được biểu hiện ở những lĩnh 

vực sau: 

 - Định hướng sự phát triển của tổ chức trên cơ sở xác định mục 

tiêu chung và hướng mọi nỗ lực của cá nhân, của tổ chức vào mục tiêu 

chung đó. 

 - Tổ chức, điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các cá 

nhân trong tổ chức, giảm độ bất định nhằm đạt được mục tiêu quản lý. 

 - Tạo động lực cho mọi cá nhân trong tổ chức bằng cách kích thích, 

đánh giá, khen thưởng những người có công, uốn nắn những lệch lạc, sai 

sót của cá nhân trong tổ chức, nhằm giảm bớt những thất thoát, sai lệch 

trong quá trình quản lý. 

 - Tạo môi trường và điều kiện cho sự phát triển cá nhân và tổ chức, 

đảm bảo phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả. 

 Như vậy, quản lý là hoạt động có ý thức, gắn liền với những mục 

tiêu đã được xác lập cụ thể và được thực hiện thông qua những quy định đã 

được thể chế hóa và điều này tùy thuộc và chế độ chính trị - xã hội cụ thể. 

1.1.2.2. Quản lý nhà nước và hoạt động quản lý trong lĩnh vực văn nghệ 

quần chúng 

 Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực Nhà 

nước, được sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội 

và hành vi hoạt động của con người. Quản lý nhà nước là quá trình nắm và 

điều hành bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch và các công cụ khác của 
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Nhà nước trong mọi lĩnh vực mà hoạt động xã hội có liên quan… do hệ 

thống các cơ quan Nhà nước (lập pháp, tư pháp, hành pháp) từ trung ương 

đến cơ sở tiến hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, quyền hạn của mỗi 

cơ quan.  

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ quần chúng là 

hoạt động thường niên của ngành văn hóa, cũng như là cơ sở để đánh giá 

phương pháp sáng tạo, khuynh hướng nghệ thuật chất lượng của hoạt động 

này ở từng loại hình. Từ đó định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ cho 

giai đoạn tiếp theo, góp phần tuyên truyền cổ vũ những thành tựu của Đảng 

và nhân dân đạt được trong công cuộc đổi mới. Về mặt vĩ mô, đây cũng là 

nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng lộ trình và định hướng một lĩnh vực 

hoạt động của ngành văn hóa cơ sở, góp phần phát huy và quảng bá những 

giá trị nghệ thuật truyền thống mang bản sắc Việt Nam tới nhân dân cả 

nước; là cơ sở để các đoàn nghệ thuật quần chúng, đội tuyên truyền lưu 

động chủ động chuẩn bị nhân lực, tài chính, tác phẩm, phương thức tổ chức 

hoạt động sáng tạo cho phù họp với tình hình thực tế của từng đơn vị tham 

gia. Bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động này còn giúp cơ quan quản lý 

văn hóa đánh giá thực trạng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong 

từng giai đoạn, khắc phục những yếu kém, thúc đẩy phong trào văn hóa, 

văn nghệ cơ sở phát triển phù hợp với thực tế của xã hội. Đây là cơ sở để 

Bộ VHTT&DL, cũng như các địa phương có căn cứ tổ chức các cuộc liên 

hoan văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động mang tính khoa học, chủ 

động gắn với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, giáo dục 

nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước; cũng như đưa 

ra các định hướng giúp các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật 

quần chúng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Bên cạnh đó, ngoài vai trò quản lý nhà nước còn có vai trò quản 

lý của người dân vì người dân vừa là chủ thể sáng tạo, thụ hưởng cũng 
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như chịu trách nhiệm cho chính những hoạt động văn hóa , văn nghệ mà 

mình sáng tạo ra. 

1.1.3. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động văn nghệ quần chúng 

Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động văn nghệ quần chúng gồm 

các nội dung sau: 

Tổ chức các loại hình sinh hoạt văn nghệ quần chúng 

Chỉ đạo, quản lý tổ chức các chương trình tham gia hội diễn 

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các hoạt động văn 

nghệ quần chúng, hướng đến sự phát triển đời sống tinh thần có định hướng 

theo mục tiêu đã định. 

Định hướng giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật cho quần chúng nhân dân 

xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ thực tế của người dân. 

Thông qua hệ thống các văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý, quy 

định, những biện pháp tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra… sao cho 

thuận lợi trong các hoạt động văn nghệ quần chúng. 

Như vậy, việc quản lý hoạt động động văn nghệ quần chúng được 

tiến hành theo các phương thức sau: tổ chức đưa các hoạt động văn nghệ 

quần chúng đến với đông đảo công chúng; Tổ chức cho công chúng tham 

gia vào các hoạt động văn nghệ khác nhau; Cấp phép, kiểm tra nội dung 

cũng như đánh giá chất lượng các hoạt động văn nghệ quần chúng. Có thể 

thấy rằng, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động văn nghệ 

quần chúng là hoạt động tổ chức, điều hành của cả bộ máy nhà nước liên 

quan, cũng như quá trình tổ chức, điều hành của hệ thống cơ quan hành 

chính nhà nước đối với các quá trình diễn ra các hoạt động văn nghệ quần 

chúng theo pháp luật, nhằm đạt được những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước. Để các hoạt động văn nghệ quần chúng phát triển lành 

mạnh, công tác quản lý cần hướng đến những mục tiêu cụ thể như sau:  
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Hoạt động văn nghệ quần chúng cần góp phần nâng cao đời sống văn 

hóa, góp phần giáo dục, định hướng về thẩm mỹ, lối sống của người xem, 

nhất là giới trẻ. Thông qua những hoạt động văn nghệ quần chúng, đơn vị 

tổ chức cần truyền tải truyền thống văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam, 

đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. 

Việc quản lý loại hình biểu diễn này cần tránh để xảy ra những vi 

phạm về: thuần phong mỹ tục; lệch lạc trong hành vi, lối sống suy đồi, 

những phản giá trị, ích kỷ, hưởng thụ cá nhân… 

Trong công tác tổ chức, tránh việc lợi dụng những hoạt động văn 

nghệ quần chúng dưới các hình thức khác nhau để tuyên truyền, chống phá 

chính sách đại đoàn kết; phá hoại đường lối, chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước. Không lợi dụng, nhân danh những tác phẩm, hoạt 

động nghệ thuật để châm biếm, bôi xấu, đả kích một tập thể, cá nhân nào. 

Thông qua công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng nhằm 

nâng cao nhận thức cho người dân, nghệ sĩ, tránh để việc bị lợi dụng hay có 

hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết.  

Hoạt động văn nghệ quần chúng hướng đến việc nâng cao thị 

hiếu thẩm mỹ cho công chúng cũng như năng lực sáng tạo trong quần 

chúng. 

1.2. Đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về hoạt động văn 

nghệ quần chúng 

1.2.1. Đường lối của Đảng về văn nghệ quần chúng 

 Trong Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta xác định nền 

văn hóa mới có ba tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng. Đồng thời chỉ rõ 

đó là nền văn hóa có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội 

dung. Đây được xem là tiền đề quan trong trọng quan điểm của Đảng về 

văn nghệ quần chúng. Đến Đại hội III, Đảng ta đã phát triển thành luận 
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điểm, xây dựng nền văn hóa với nội dung xã hội chủ nghĩa và hình thức 

dân tộc. Đại hội IV xác dịnh và bổ sung nền văn hóa với nội dung xã hội 

chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Hơn 10 năm sau, trong Nghị quyết Trung 

ương 5 của Bộ Chính trị (khóa VI) nêu nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa xã 

hội chủ nghĩa đậm đà bản sắc dân tộc. 

Năm 1986 đến nay, Đảng ta nhấn mạnh văn hóa, văn nghệ là một bộ 

phận khăng khít của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.  

Từ Đại hội VII đến nay, từ thực tiễn rất phong phú, với những nỗ lực 

tổng kết thực tiễn và xây dựng một quan niệm hoàn chỉnh về văn hóa để chỉ 

đạo giai đoạn mới, Đảng ta đề xướng luận điểm: Xây dựng và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,… 

Tháng 7 năm 1998, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” 

với quan điểm “Văn hóa là nền tàng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu 

vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” [5, tr.55], đã tạo nên 

những biến đổi sâu sắc về mọi mặt trong đời sống xã hội. Nghị quyết 

cũng khẳng định văn hóa, văn nghệ là một bộ phận rất quan trọng, góp 

phần tích cực xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Đến tháng 6 năm 2008, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị 

quyết số 33 về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong 

thời kỳ mới” đã chỉ rõ: Văn học, nghệ thuật Việt Nam có bước phát triển 

mới, có những biến đổi sâu sắc, những đặc điểm mới, đạt được nhiều thành 

tựu” [3]. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 cũng đã đặt 

ra những nhiệm vụ cụ thể: “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, 

nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân 

văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người” [3]. 
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Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 

tháng 6 năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc 

biệt quan trọng của chiến lược xây dựng, phát triển con người. Coi phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá để 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết đề ra 

mục tiêu cụ thể là:  

Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt 

Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo 

đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã 

hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh 

thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi 

người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất 

nước [31, tr.12]. 

 Như vậy, nền văn hoá mà Đảng ta lãnh đạo toàn dân xây dựng là nền 

văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc có những đường lối chỉ đạo cụ 

thể như sau: 

Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là cốt lõi tư tưởng trong văn 

hoá, văn nghệ nước ta. Trong đó, sự nghiệp văn hoá, văn nghệ là bộ phận 

khăng khít của sự nghiệp đổi mới.  

Bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi sự sáng tạo và hoạt động văn hoá, 

vun đắp các tài năng, đồng thời đề cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước 

công chúng, dân tộc và thời đại. 

Phát triển văn hoá dân tộc đi liền với mở rộng giao lưu văn hoá với 

nước ngoài, tiếp thụ những tinh hoa của nhân loại, làm giàu đẹp thêm nền 

văn hoá Việt Nam. Ngăn chặn và đấu tranh chống sự xâm nhập của các loại 

văn hoá độc hại, bảo vệ nền văn hoá dân tộc. 
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Nâng cao tính chiến đấu của các hoạt động văn hoá văn nghệ, khẳng 

định mạnh mẽ và sâu sắc những nhân tố mới, những giá trị cao đẹp của dân 

tộc ta, khắc phục những gì cản trở quá trình đi lên của đất nước. Phê phán 

cái sai, lên án cái ác, cái xấu là để hướng con người tới cái đúng, cái tốt, cái 

đẹp. Đấu tranh không khoan nhượng chống các luận điệu độc hại của các 

thế lực thù địch. 

Hoạt động văn hoá, văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội. Phát triển 

các hoạt động văn hoá văn nghệ của nhà nước, tập thể và cá nhân theo 

đường lối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Khắc phục tình trạng 

"hành chính hoá" các tổ chức văn hoá, nghệ thuật và xu hướng "thương mại 

hoá" trong lĩnh vực này. 

1.2.2. Chính sách của Nhà nước về văn nghệ quần chúng 

Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên đã 

được đề cập đến trong một số thông tư, nghị định sau: 

 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2016 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 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. Trong đó, 

điều 15 đã nêu rõ về hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng: 

1. Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng không phải đề nghị 

cấp giấy phép nhưng phải thực hiện các quy định tại Điều 6, các 

Khoản 1, 2 và 3 Điều 7 Nghị định này và các quy định cụ thể sau: 

a) Khi tổ chức trong khu dân cư, trong nội bộ nhằm phục vụ 

nhiệm vụ chính trị hoặc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn 

nghệ cơ sở do người tổ chức chịu trách nhiệm; 

b) Khi tổ chức ngoài phạm vi nội bộ, phải thông báo bằng văn 

bản về mục đích, phạm vi, nội dung chương trình, thời gian, địa 
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điểm biểu diễn với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi biểu 

diễn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày biểu diễn. 

2. Đoàn nghệ thuật quần chúng khi biểu diễn ở địa phương khác 

phải thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tại địa phương nơi biểu diễn ít nhất 05 ngày làm việc trước 

ngày biểu diễn về nội dung chương trình, thời gian, địa điểm biểu 

diễn, người chịu trách nhiệm tổ chức. 

3. Đoàn nghệ thuật quần chúng khi biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang có bán vé, thu tiền thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 9 Nghị định này [29]. 

  Tiếp đến, ngày 14 tháng 10 năm 2016, Bộ VHTT&DL ban hành 

Thông tư số 09/2016/TT-BVHTT&DL quy định về tổ chức thi, liên hoan 

văn nghệ quần chúng. Trong đó, tại điều 2 - Đối tượng áp dụng đã nêu rõ: 

“Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị tổ chức thi, liên hoan văn 

nghệ quần chúng; tổ chức, cá nhân tham gia thi, liên hoan văn nghệ quần 

chúng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.” [20]. 

1.3. Tổng quan về hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền 

1.3.1. Giới thiệu về quận Ngô Quyền 

Theo Lịch sử Đảng bộ quận Ngô Quyền, quận được thành lập ngày 5 

tháng 7 năm 1961. Ban đầu, quận có 12 phường: Cát Bi, Cầu Đất, Cầu Tre, 

Đổng Quốc Bình, Gia Viên, Lạc Viên, Lạch Tray, Lê Lợi, Lương Khánh 

Thiện, Máy Chai, Máy Tơ, Vạn Mỹ. Ngày 17 tháng 2 năm 1987, thành phố 

Hải Phòng có quyết định chuyển 2 xã Đằng Giang và Đông Khê thuộc 

huyện An Hải về quận Ngô Quyền quản lý và đổi thành 2 phường có tên 

tương ứng. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2002, phường Cát Bi chuyển sang 

quận Hải An. Hiện nay, quận Ngô Quyền gồm 13 phường: Cầu Đất, Cầu 

Tre, Đằng Giang, Đông Khê, Đổng Quốc Bình, Gia Viên, Lạc Viên, Lạch 

Tray, Lê Lợi, Lương Khánh Thiện, Máy Chai, Máy Tơ, Vạn Mỹ [43]. 
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Ngô Quyền là một trong bảy quận nội thành của thành phố Hải 

Phòng, nằm ở phía Đông Bắc thành phố. Phía Bắc tiếp giáp sông Cấm, phía 

Đông giáp quận Hải An, phía Nam giáp sông Lạch Tray, phía Tây giáp 

quận Hồng Bàng và quận Lê Chân. Quận Ngô Quyền là nơi tập trung các 

đầu mối giao thông quan trọng nối Hải Phòng với các địa phương khác 

trong cả nước với  hệ thống nhà ga sân bay, nhà ga đường sắt và Quốc lộ 5 

đi qua. Trong đó, hoạt động của hệ thống cảng biển là yếu tố quyết định sự 

hình thành cơ cấu kinh tế của thành phố Hải Phòng nói chung và quận Ngô 

Quyền nói riêng. Địa bàn quận cũng là nơi tập trung các cơ quan nghiệp vụ 

của thành uỷ, đoàn thể, các sở, ban, ngành của thành phố như trụ sở ủy ban 

nhân dân tại số 18 phố Hoàng Diệu, phường Máy Tơ; các trường đại học, 

viện nghiên cứu như Đại học Hải Phòng (Khu B, C, D), Đại học Hàng hải 

Việt Nam, Đại học Y Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu, Viện Tài 

nguyên và Môi trường Biển, Viện Nghiên cứu Hải sản,...; các công trình 

văn hóa như Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Tiệp, Cung văn hoá Thanh niên, 

Sân vận động Lạch Tray,... Trên địa bàn quận có nhiều cơ sở công nghiệp 

lớn của trung ương và địa phương như hệ thống cảng dọc sông Cấm, Tổng 

Công ty Đồ hộp Hạ Long, Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng, Nhà máy Sắt 

Tráng men nhôm, Công ty Hoá chất, Công ty Nhựa Tiền Phong, Công ty 

Sơn Hải Phòng, Công ty Bia Hải Phòng,...  

Có thể thấy rằng, quận Ngô Quyền có vị trí trung tâm của thành phố 

nên dân cư sinh sống ổn định. Bên cạnh đó, quận cũng có lượng lao động 

di cư tự do ở các quận, địa phương lân cận lận, là nguồn lực chính trong 

các công ty, nhà máy đóng trên địa bàn. Điều này tạo nên những mối quan 

hệ trong cộng đồng có tính giao kết cao. Cũng chính đặc điểm địa lý thuận 

lợi, có vị trí trung tâm cũng như nằm giữa 2 con sông cũng tạo điều kiện 

thuận lợi trong phát triển nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy đời sống văn 
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hoá xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, giải quyết kịp thời các vấn đề xã 

hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân 

hưởng ứng tích cực. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, “Tổ 

dân phố văn hoá” tăng cả về số lượng và chất lượng, tạo môi trường văn 

hoá, nếp sống văn minh. 

1.3.2. Hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền 

 Trong những năm qua, công tác văn hóa, văn nghệ quần chúng của 

quận Ngô Quyền được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Quận ủy - HĐND 

- UBND quận và được sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của lãnh đạo, phòng 

nghiệp vụ của Sở Văn hóa & Thể Thao Hải Phòng, về cơ bản đã tổ chức 

được một số nhóm hoạt động sau: 

1.3.2.1. Nhóm hoạt động liên quan đến sinh hoạt các câu lạc bộ 

 Trước đây, theo báo cáo của Nhà Văn hóa Thông tin quận Ngô 

Quyền ngày 8 tháng 10 năm 1999, giai đoạn còn trực  thuộc phòng Văn hóa 

& Thông tin quận, hoạt động câu lạc bộ trên địa bàn quận Ngô Quyền gồm 

4 CLB: CLB thơ Ngô Quyền, CLB thơ học trò, CLB văn nghệ và quốc tế 

vũ, CLB sinh vật cảnh. Đến năm 2016, khi tiến hành khảo sát cũng như 

theo số liệu báo cáo hoạt động của các trung tâm, câu lạc bộ tổ chức hoạt động 

văn nghệ quần chúng, tại quận Ngô Quyền duy trì được hoạt động thường 

xuyên của 13 câu lạc bộ văn nghệ ở nhiều lĩnh vực như thơ, ca múa nhạc, 

khiêu vũ, thanh nhạc, mỹ thuật, đàn Organ, đàn Guitar, CLB nhảy hiện đại,... 

thu hút nhiều lượt thanh thiếu nhi, quần chúng tham gia. Trong đó,  

CLB thơ tự do có số lượng hội viên khoảng 40 người, sinh hoạt 

định kỳ 1 buổi / tháng. CLB ca múa nhạc quần chúng số 1 có 16 

hội viên, sinh hoạt 2 buổi /tuần. CLB ca múa nhạc trẻ với 15 hội 

viên, sinh hoạt 1 buổi/ tuần. CLB Khiêu vũ có gần 20 hội viên, 
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sinh hoạt 3 buổi/ tuần. CLB thanh nhạc có 30 hội viên, sinh hoạt 

2 buổi/ tuần [49].  

Những hoạt động văn nghệ trong CLB diễn ra định kỳ, thường xuyên và có 

hiệu quả cao. Trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Ngô Quyền năm 

2015, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và kỷ niệm 60 năm 

Ngày giải phóng Hải Phòng, CLB ca múa nhạc trẻ đóng góp tiết mục song 

ca nam bài Ngô Quyền Hải Phòng yêu thương và dành giải nhất của hội 

diễn [48]. Trong những sự kiện lớn của thành phố và của quận, cơ quan 

quản lý văn hóa trên địa bàn quận đã tiến hành hướng dẫn, tổ chức giao lưu 

các CLB trong những hoạt động biểu diễn văn nghệ quần chúng. Cùng với 

đó, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ở cấp CLB với các huyện khác như 

trong năm 2015 đã “tổ chức giao lưu CLB văn nghệ quần chúng quận Ngô 

Quyền với Trung tâm VH-TT huyện Kiến Thụy với chủ đề Sống yêu 

thương - Sống ý nghĩa; tham quan, giao lưu với Trung tâm văn hóa dưỡng 

lão, tặng quà cho các cụ già không nơi nương tựa” [48]. 

1.3.2.2. Nhóm hoạt động liên quan đến liên hoan, hội diễn văn nghệ quần 

chúng 

 Những hoạt động liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng được tổ 

chức trên địa bàn quận Ngô Quyền khá phong phú, đa dạng về hình thức và 

có chất lượng khá cao. Trong năm 2013, tổng số cuộc liên hoan, hội diễn 

văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền cụ thể là: 

Tổ chức liên hoan văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Tỵ 

2013; tao đàn thơ Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Tỵ 2013. Tổ 

chức chương trình văn nghệ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ 

nữ 8/3; tổ chức thi văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Hội Phụ nữ 

Việt Nam 20/10 và ra mắt CLB ca múa nhạc trẻ. Tổ chức hội 

diễn ca múa nhạc quần chúng trong toàn quận gắn với tổ chức 
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khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao -  Du lịch quận Ngô Quyền, 

hưởng ứng Năm du lịch đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. 

Hội diễn này được sự tham gia của tất cả các phường trên địa bàn 

quận và tổ chức được 15 buổi diễn [47]. 

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn nghệ tham gia hội diễn ca múa 

nhạc Công - Nông - Binh cấp thành phố tại quảng trường Nhà hát thành 

phố nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Tổ chức liên hoan ca múa nhạc 

thiếu nhi trong toàn quận Ngô Quyền, với “65 tiết mục được dàn dựng và 

biểu diễn” [47]. 

 Tiếp nối những thành công của những lần tổ chức năm 2013, quận 

Ngô Quyền tiếp tục đầu tư và tiến hành các hoạt động văn nghệ quần chúng 

trong năm 2015 như: Tổ chức trại sáng tác văn học - nghệ thuật về quận 

Ngô Quyền, sáng tác các ca khúc về quận Ngô Quyền. Tổ chức liên hoan 

văn nghệ ngoài trời tại sân siêu thị Coop. Mart Hải Phòng với chủ đề Mừng 

Đảng - Mừng Xuân 2015. Tổng kết cuộc thi sáng tác thơ năm 2014 với chủ 

đề Viết về thành phố Hải Phòng và quận Ngô Quyền trong thời kỳ đổi mới 

và hội nhập. Phát động cuộc thi sáng tác thơ về quận và thành phố Hải 

Phòng với đề tài Hoa Phượng. Tổ chức chương trình tao đàn thơ - nhạc chủ 

đề Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Mùi 2015 vào tháng 2.2015, và Tự hào bến 

cảng quê hương vào tháng 5.2015. Tổ chức liên hoan ca múa nhạc quần 

chúng Công - Nông - Binh từ cơ sở đến quận để chọn lựa tiết mục tham gia 

thi cấp thành phố. Tổ chức giao lưu các CLB văn nghệ quần chúng trên địa 

bàn quận với chủ đề Sống yêu thương -  sống ý nghĩa. Tổ chức các hoạt 

động văn nghệ quần chúng chào mừng 60 năm ngày Hải Phòng giải phòng; 

Chào mừng lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ IV; chào mừng thành công Đại 

hội đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ XXII; Tổ chức liên hoan ca múa nhạc 

thiếu nhi hè 2015.  
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Kết quả 13/ 13 phường đều có các CLB ca múa nhạc, 80 tiết múa 

được dàn dựng và biểu diễn phong phú về nội dung, đa dạng về 

hình thức, trong đó có nhiều tiết mục đặc sắc ở các thể loại như 

độc tấu nhạc cụ, hát, múa Bellydance, khiêu vũ,... [48]. 

 Đặc biệt, Quận Ngô Quyền đã tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần 

chúng Cán bộ công nhân viên chức lao động Quận Ngô Quyền 2015. Hội 

diễn này phục vụ việc tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn 

nghệ quần chúng ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.  

Năm 2016, một số hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ 

chức có thể kể đến là: Tổ chức liên hoan văn nghệ, giao lưu văn nghệ, tao 

đàn thơ với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng xuân Bính Thân - 2016” dịp kỷ 

niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2016). Tổ chức cuộc thi sáng tác thơ chào mừng cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. Liên hoan Ca múa nhạc quần chúng chào mừng kỷ 

niệm 61 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2016), 41 năm 

ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2016) và Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ V - Hải Phòng 2016; chào 

mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội thi giọng hát hay Quận 

Ngô Quyền lần thứ II, liên hoan ca múa nhạc thanh thiếu nhi dịp hè 2016 

chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội diễn sân 

khấu quần chúng quận và tham gia thi cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 

71 năm ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016). Phối hợp với các ban, ngành, 
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đoàn thể tổ chức và tham gia các chương trình văn nghệ chào mừng tại 

quận và giao lưu các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng nhân các dịp kỷ niệm 

các ngày lễ lớn, đặc biệt hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Phối hợp với một số đơn vị tổ 

chức liên hoan ca múa nhạc quần chúng quận Ngô Quyền chào mừng bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Sân khấu ngoài trời - trước tòa nhà Cát Bi 

Plaza Hải Phòng (Số 01 - Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng). 

Nhiều tiết mục văn nghệ quần chúng được thực hiện có chất lượng trong 

Liên hoan. 

 Trong năm 2017, trung tâm văn hóa - thông tin quận đã tổ chức các 

hoạt động bài bản, quy mô sâu rộng, phát huy tốt các chức năng và nhiệm 

vụ được giao; đạt hiệu quả cao, cụ thể là: 

 + Cấp toàn quốc:  

 Giải xuất sắc liên hoan Hát Văn, Chầu văn toàn quốc năm 2017 tại 

Hà Nam [49]. 

 + Cấp thành phố: 

Giải xuất sắc phong trào Hội thi thiếu nhi kể chuyện sách báo 

năm 2017; Giải xuất sắc đội tuyển trường tiểu học Nguyễn 

Thượng Hiền 

Giải xuất sắc liên hoan ca múa nhạc quần chúng năm 2017 

Giải xuất sắc liên hoan ca múa nhạc thiếu nhi hè 2017 

Giải xuất sắc cuộc thi cổ động trực quan năm 2017 (2 đợt thi) [49]. 

 + Cấp quận: 

 Tổ chức: 06  Cuộc thi, liên hoan cấp quận.  Trung tâm VH-TT quận 

được Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong 

hoạt động hè năm 2017 [49]. 
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Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tiêu biểu trong năm 

2017 có chất lượng nghệ thuật và được đánh giá cao [Phụ lục 5, tr.98]. 

1.3.2.3. Một số hoạt động văn nghệ quần chúng khác 

Tổ chức lễ hội Halloween Party định kỳ hàng năm 

Trong năm 2013, “tổ chức chương trình giao lưu giữa các câu lạc bộ 

văn nghệ quận Ngô Quyền với nhạc sĩ Trương Quang Lục tại quận và một 

số trường học trên địa bàn như trường tiểu học Thái Phiên; Kim Đồng; 

THCS Lý Tự Trọng,…” [47]. 

Tổ chức lớp biên đạo múa nghệ thuật, nhiếp ảnh, khiêu vũ, nhảy hiện 

đại tại TT Văn hóa Thông tin quận vào năm 2015. Phối hợp với Hội Liên 

hiệp văn học nghệ thuật thành phố, Hội Âm nhạc Hải Phòng tổ chức sáng 

tác 7 bài hát mới về quận Ngô Quyền. Phổ biến, tuyên truyền các ca khúc 

mới về quận Ngô Quyền đến 13/ 13 phường thuộc quận. Những ca khúc 

này đều được in ấn, xuất bản thành tập ca khúc, thu đĩa CD, DVD. 

1.3.3. Vai trò hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng đối với quận Ngô 

Quyền 

1.3.3.1. Đối với cộng đồng 

Có thể nhận thấy rằng, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng có 

vị trí đáng kể trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn 

quận Ngô Quyền mà phần nào tác động trở lại, quyết định đến sự phát triển 

của các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn. Về bản 

chất, hoạt động văn nghệ quần chúng nảy sinh từ chính nhu cầu được sinh 

hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân, phù hợp với lối sống chung và lợi 

ích của cộng đồng sinh sống tại địa bàn quận Ngô Quyền, chính vì thế nên 

hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại đây dễ dàng bắt rễ sâu trong 

môi trường sống một cách rất tự nhiên, ở đó, thế giới quan và cách cảm thụ 

thế giới xung quanh của người dân được bộc lộ qua các hoạt động văn nghệ 
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một cách rõ ràng. Dễ nhận thấy rằng, trong mỗi tiết mục được biểu diễn, 

quần chúng đã thể hiện những khía cạnh khác nhau của cuộc sống như mối 

quan hệ, sinh hoạt, lao động hàng ngày bằng những thủ pháp nghệ thuật 

riêng có tính bình dị, mộc mạc. Nhiều tác phẩm biểu diễn đã làm thỏa mãn 

nhu cầu “đối thoại” của quần chúng đối với các tầng lớp khác và với cơ 

quan quản lý nhà nước. Việc được bộc lộ những suy nghĩ, nhận thức, tâm 

tư, tình cảm của mình đối với một chủ đề nào đó góp phần giải tỏa, làm 

giảm căng thẳng cũng như làm cho cuộc sống được cân bằng trước những 

lo toan, bộn bề của cuộc mưu sinh hàng ngày. 

Hơn thế nữa, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần 

chúng, người dân quận Ngô Quyền còn muốn chứng tỏ rằng nghệ thuật là 

của mọi người hay những hình thức biểu diễn của nghệ thuật không chỉ 

dành cho tầng lớp tinh hoa, những ai có năng khiếu và tố chất riêng biệt. 

Qua các hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền mà 

các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố Hải Phòng biết được 

nhu cầu và thị hiếu thẩm mỹ của người dân đang cần gì để xây dựng những 

tiết mục chuyên nghiệp, nhằm thỏa mãn, đáp ứng được những nhu cầu thật 

sự đó.  

Một điều không thể không nhắc đến vai trò của hoạt động văn hóa, 

văn nghệ quần chúng đối với cộng đồng chính là tính cố kết, tăng thêm sự 

hiểu biết lẫn nhau. Qua phong trào văn nghệ quần chúng, có thể kể đến sự 

tham gia tích cực từ những người có niềm say mê, yêu thích ca hát hoặc từ 

các tổ, đội văn nghệ, kể cả khi gặp khó khăn, thiếu thốn về  điều kiện hoạt 

động hay cơ sở vật chất. Vì thế, mỗi tiết mục nghệ thuật quần chúng luôn 

đậm chất quê hương, trong sáng và chân thật, phù hợp để thỏa mãn niềm 

say mê ca hát, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của cộng đồng dân cư. 
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1.3.3.2. Đối với nhà nước 

 Nhà nước có vai trò chủ đạo trong quản lý nhiều hoạt động khác 

nhau của cả một đất nước. Bên cạnh việc ổn định chính trị, an ninh, quốc 

phòng thì việc phát triển kinh tế và làm phong phú đời sống văn hóa của 

người dân cũng rất cần được quan tâm. Điều này cần thiết bởi văn hóa luôn 

được xem là một trong những trụ cột quan trọng trong sự phát triển và ổn 

định đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:  

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực 

phát triển của đất nước, ngang hàng với chính trị, kinh tế, môi 

trường. Văn hóa là một trong bốn trụ cột để phát triển bền vững 

đất nước. Văn hóa vừa là trụ cột, vừa là nền tảng tinh thần của xã 

hội [57].  

Chính điều này nên hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa 

bàn quận Ngô Quyền được xem là hình thức tuyên truyền có hiệu quả mà 

thông qua đó nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được 

truyền tải một cách sâu rộng đến tận các cấp cơ sở và người dân có hiệu 

quả. Dưới góc độ quản lý nhà nước, hoạt động văn nghệ quần chúng trên 

địa bàn quận Ngô Quyền rất cần thiết ở một số phương diện sau: 

 Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn giúp gắn kết 

những chung một sở thích, có nhu cầu được biểu diễn và đem khả năng của 

mình phục vụ công chúng một cách tự nguyện, không toan tính vụ lợi.  

 Mỗi tiết mục văn nghệ thuật quần chúng góp phần nâng cao thị hiếu 

thẩm mĩ, cũng như góp phần thỏa mãn niềm say mê ca hát, đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ của cộng đồng dân cư. 

 Phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng ở mỗi địa bàn phường 

phát triển góp phần thúc đẩy đời sống nhân dân đi lên về mọi mặt, cân bằng 

và hạn chế được phần nào những tác động tiêu cực từ nền kinh tế thị 

trường. Phong trào này được xem là sân chơi bổ ích cho mọi tầng lớp trong 
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toàn xã hội, góp phần cải thiện chất lượng đời sống tinh thần của người dân 

thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đồng 

thời đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Thông qua các hoạt động văn nghệ quần chúng góp phần tuyên 

truyền có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với 

người dân một cách có hiệu quả. 

 Các hoạt động văn nghệ quần chúng đem lại không khí vui vẻ thoái 

mái cho đông đảo người dân, lối biểu diễn gần gũi với thị hiếu thẩm mỹ 

chung của người dân. 

 Tiểu kết 

Quận Ngô Quyền là một quận nội đô, trung tâm của thành phố Hải 

Phòng, nên có đặc điểm dân cư mang đặc thù riêng. Điều này dẫn đến nhu 

cầu tổ chức, thưởng thức hoạt động văn nghệ quần chúng tại địa bàn là một 

nhu cầu thiết thực. Do đó, việc tìm hiểu về công tác tổ chức hoạt động văn 

nghệ quần chúng tại đây rất cần thiết để đáp ứng được những thay đổi trong 

hình thức tổ chức và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trong việc tổ chức 

những hoạt động này trong những năm tới, nhằm đáp ứng được nhu cầu và 

khả năng tham gia của đông đảo người dân. 

Văn nghệ quần chúng là một loại hình văn nghệ của tất cả mọi người, 

là sự hoạt động nghệ thuật của nhiều người không được hoặc không cần có 

sự đào tạo về nghệ thuật. Những người hoạt động nghệ thuật quần chúng là 

những người yêu thích nghệ thuật, có nhiệt tình, có đôi chút năng khiếu và 

được huấn luyện đôi chút bằng nhiều cách, học có lớp có thầy, học ngắn 

ngày,... Tất cả những cái đó cộng lại tạo nên một khả năng hoạt động nghệ 

thuật của quần chúng. Rồi những người hoạt động này qua hoạt động thực 

tiễn, nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan chỉ đạo, của các nghệ sĩ chuyên 

nghiệp mà nâng cao chất lượng hoạt động lên. Hay có thể hiểu rằng hoạt 
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động văn nghệ quần chúng là những hoạt động gắn với nhu cầu thuộc về 

đời sống tinh thần của con người, cũng như hướng đến những nhiệm vụ 

chính trị, tuyên truyền mà địa phương đề ra.  

Trong chương 1, luận văn đã đề cập và làm rõ những khái niệm liên 

quan đến đề tài như: văn hóa, văn nghệ, quần chúng, hoạt động văn nghệ, 

tổ chức, cũng như tổ chức hoạt động này trên địa bàn quận. Việc trình bày 

hệ thống khái niệm với sự gắn kết với nhau cho thấy được sự cần thiết 

trong việc tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng tại mỗi địa phương bởi 

nó liên quan, góp phần đến việc đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống 

tinh thần cho người dân. Kết quả nghiên cứu này là căn cứ cần thiết giúp 

luận văn khảo sát thực trạng quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa 

bàn quận Ngô Quyền ở chương 2. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ  

QUẦN CHÚNG Ở QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

2.1. Chủ thể quản lý và cơ chế phối hợp trong quản lý hoạt động văn 

nghệ quần chúng  

2.1.1. Chủ thể quản lý nhà nước 

2.1.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng 

 Theo Điều 1, trong Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, ban hành 

kèm theo Quyết định số 299/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2017 

của UBND thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng: 

là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ 

quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm 

và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin), ở thành phố theo quy định của pháp 

luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của 

UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố [53]. 

Trong lĩnh vực quản lý hoạt động văn nghệ, với phân cấp của mình, 

Sở Văn hóa và Thể thao có chức năng nhiệm vụ như sau: 

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật 

biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của thành phố, phù hợp với quy hoạch 

phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật [53]. 

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn các chương trình về nghệ thuật 

biểu diễn do thành phố tổ chức trên địa bàn [53]. 
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Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang cho các tổ chức của thành phố như: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; 

Nhà văn hóa; Trung tâm Văn hóa, thể thao. Doanh nghiệp có chức năng tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Hội Văn học, nghệ thuật; 

cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật,… [53]. 

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao gồm có 9 phòng chức năng: Văn 

phòng; Phòng Tổ chức Pháp chế; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Xây 

dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình; Phòng Quản lý Văn hóa; Phòng Quản 

lý Di sản Văn hóa; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Phòng 

Thể thao thành tích cao. Trong đó, chức năng quản lý hoạt động văn nghệ 

trên địa bàn thành phố thuộc phòng Quản lý Văn hóa, do đồng chí Trần Thị 

Hòa làm trưởng phòng. 

Cùng với đó, Sở có 17 đơn vị trực thuộc. Những đơn vị có liên quan 

đến công tác tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn 

thành phố có thể kể đến là: Trung tâm Thông tin cổ động; Trường Trung 

cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch; Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật; Đoàn Kịch nói Hải Phòng; Đoàn Ca múa,… 

2.1.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ngô Quyền 

 Năm 2017, phòng Văn hóa và Thông tin quận Ngô Quyền gồm có 05 

người. Trong đó có: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 công 

chức. Về chức năng quản lý nhà nước, Phòng tham mưu, giúp UBND quận 

quản lý Nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các 

dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; 

báo chí, xuất bản, bưu chính và viễn thông, internet, công nghệ thông tin, 

cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn. Trong lĩnh vực quản lý văn 

nghệ quần chúng, theo qui định về chức năng, nhiệm vụ, phòng VH&TT có 

nhiệm vụ cụ thể sau: 



 29 

  Hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá [19]. 

Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực 

hiện phong trào văn hoá, văn nghệ [19]. 

Xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá” trên địa bàn quận và giữ vai trò là thường trực Ban Chỉ đạo [19]. 

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm văn hoá, thể thao, 

các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, 

thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý 

trên địa bàn quận [19]. 

Giúp UBND quận quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, 

kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội và các tổ chức 

phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá [19]. 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thông tin quận xây dựng 

chủ trương xã hội hoá một số lĩnh vực hoạt động văn hoá [19]. 

2.1.1.3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền 

 Theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2008 của 

UBND quận Ngô Quyền về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

quận Ngô Quyền, đây là đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, có tư cách 

pháp nhân và trụ sở hiện nay tại số 01 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền [51]. Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của 

UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên 

môn nghiệp vụ của Sở VH&TT Hải Phòng. 

 Hiện nay, Trung tâm có 7 công chức, viên chức, lao động hợp đồng. 

Trình độ chuyên môn được đào tạo đúng chuyên ngành như thư viện, âm 

nhạc, mỹ thuật. Theo Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 về 

việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền, Trung tâm có chức 
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năng nhiệm vụ cụ thể liên quan đến tổ chức và quản lý hoạt động văn nghệ 

cụ thể là: 

 Phát triển sự nghiệp văn hóa; tổ chức các hoạt động thông tin tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của 

quận Ngô Quyền [52]. 

 Tổ chức, cung ứng công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn 

nghệ; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và 

hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận Ngô Quyền [52]. 

 Xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện phục 

vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 

phòng của quận Ngô Quyền [52]. 

 Liên quan đến hoạt động văn nghệ quần chúng, UBND quận Ngô 

Quyền giao cho Trung tâm văn hóa - thông tin quận làm đơn vị thường trực 

theo dõi, hướng dẫn các cuộc thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ quần chúng 

cấp quận, trong đó: 

+ Phối hợp với Phòng VH&TT quận hướng dẫn chuyên môn, đôn 

đốc, theo dõi các đơn vị tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn cấp cơ sở. 

+ Phối hợp với Phòng VH&TT quận thành lập Ban Giám khảo, xây 

dựng Bảng điểm, theo dõi kiểm tra, đánh giá, chấm thi tại các đơn vị, đề 

xuất các hình thức khen thưởng cấp quận, cấp thành phố và Trung ương. 

+Phối hợp với Phòng VH&TT quận hướng dẫn tổ chức hoạt động 

thiết chế nhà văn hóa phường, tổ dân phố văn hóa. 

+ Phối hợp với Phòng VH&TT quận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ cho công chức văn hóa phường và các đơn vị cơ sở. 

+ Xây dựng các kế hoạch sáng tác và in ấn, tuyên truyền các tác 

phẩm ca múa nhạc, thơ, sân khấu… 
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+ Xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí cho từng hoạt động cụ thể. 

Tham mưu thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm chọn, đánh giá chất 

lượng và tổng duyệt các tiết mục, xây dựng chương trình hội diễn cấp quận 

và tổ chức chương trình tham gia cấp thành phố. 

+ Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động CLB tại chỗ cho các phường, 

đơn vị. Duy trì thường xuyên tại Trung tâm từ 10 CLB sở thích trở lên. 

+ Mở các lớp bồi dưỡng và đào tạo hạt nhân văn nghệ từ 2 lớp/ năm 

trở lên. 

2.1.1.4. Ban văn hóa ở cấp phường 

Quản lý văn hóa ở cấp cơ sở, các phường trên địa bàn quận Ngô 

Quyền, gồm có một đồng chí phó chủ tịch theo dõi khối văn hóa xã hội và 

01 công chức văn hóa xã hội. Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, 

ngày 30/10/2012, hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và 

tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn đã quy định về chức năng, 

nhiệm vụ của công chức văn hóa xã hội, cụ thể là: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp phường trong các lĩnh 

vựcvăn hóa theo quy định của pháp luật. Theo đó, trực tiếp thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa trên địa bàn; 

tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và 

xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp phường; 

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - 

xã hội ở địa phương; 

Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn, tổ trưởng tổ 

dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện 

công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã. 
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Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành và do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

2.1.2. Chủ thể quản lý cộng đồng 

Chủ thể quản lý văn nghệ quần chúng từ phía cộng đồng được hiểu 

theo cách mà người dân tham gia phong trào này.  

Ở phương diện tham gia hoạt động và thưởng thức: Phong trào văn 

nghệ quần chúng ở quận Ngô Quyền phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu là 

có sự tham gia tích cực từ những người có niềm say mê, yêu thích ca hát từ 

các CLB, tổ, đội văn nghệ. Vì thế, mỗi tiết mục văn nghệ quần chúng luôn 

đậm chất quê hương, trong sáng và chân thật. Nội dung các tiết mục văn 

nghệ tập trung vào các đề tài phản ánh những vấn đề hiện thực của đời 

sống, trong đó xây dựng thành công những gương sáng, nhân tố mới trên 

các mảng đề tài, lĩnh vực: thương binh, liệt sĩ; dân số - kế hoạch hóa gia 

đình,… Lúc này, chính cộng đồng là tác giả, đạo diễn, diễn viên và là 

người thưởng thức chính những tác phẩm này. Do đó, không xét về những 

tiêu chí đánh của nghệ thuật chuyên nghiệp, thì rõ ràng rằng việc từng 

nhóm cùng sở thích, đam mê tụ họp với nhau để dàn dựng một tiết mục, 

chương trình văn nghệ quần chúng là rất đáng ghi nhận bởi những nỗ lực, 

sự nhiệt tình. Bên cạnh đó, đối tượng thụ hưởng các tiết mục văn nghệ 

quần chúng cũng chính là người dân địa phương, những người trong chính 

cộng đồng dàn dựng, biểu diễn tiết mục văn nghệ quần chúng nên họ chính 

là những người có ý kiến xác đáng nhất đối với mỗi tiết mục ở có phù hợp 

với nhu cầu, mục đích của cộng đồng hay không. 

Ở phương diện quản lý: Cũng bởi sự tham gia tự nguyện của cộng 

đồng trong các hoạt động văn nghệ quần chúng, thông qua các tổ, đội CLB 

văn nghệ nên ở các nội dung quản lý của hoạt động này cũng chủ yếu do 

cộng đồng theo dõi, kiểm tra, giám sát,… ngay từ khi lên ý tưởng, lập kế 
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hoạch, ghép nhạc, diễn thử,… Do đó, việc tham gia quản lý hoạt động văn 

nghệ quần chúng nói chung và ở quận Ngô Quyền mang tính tất yếu và góp 

phần không nhỏ để hoạt động này phát triển lành mạnh. Vấn đề trọng tâm 

chính là trong mỗi tổ, đội CLB có được những hạt nhân văn nghệ để góp ý, 

điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp theo tiêu chí thẩm mỹ chung, tránh 

việc dàn dựng lan man, xa rời nghệ thuật. 

2.1.3. Cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý hoạt động văn nghệ quần 

chúng 

Trong nội dung quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng thì chủ thể 

quản lý nhà nước có vai trò trong việc xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

khuyến khích các hoạt động văn nghệ quần chúng, hướng đến sự phát triển 

đời sống tinh thần có định hướng theo mục tiêu đã định. Thông qua hệ 

thống các văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý, quy định, những biện 

pháp tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra,… sao cho thuận lợi trong các 

hoạt động văn nghệ quần chúng. Đồng thời, có những định hướng giá trị 

thẩm mỹ, nghệ thuật cho quần chúng nhân dân xuất phát từ nhu cầu hưởng 

thụ thực tế của người dân. Chủ thể cộng động tham gia tích cực vào các 

loại hình sinh hoạt văn nghệ quần chúng, tổ chức các chương trình tham gia 

hội diễn. Những hoạt động này cũng có sự chỉ đạo, quản lý từ chủ thể quản 

lý nhà nước. 

Theo đó, việc quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng hiện này được 

áp dụng theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT&DL về việc 

quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, ban hành kèm theo Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Theo đó, hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật quần chúng không phải xin cấp giấy phép biểu 

diễn nhưng phải tuân theo các quy định, cụ thể là: 
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Việc biểu diễn nghệ thuật quần chúng trong khu dân cư, trong nội bộ 

cơ quan, tổ chức nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ ở cơ sở do người tổ chức biểu diễn 

chịu trách nhiệm. 

Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng ngoài phạm vi nội bộ 

cơ quan, tổ chức thì người tổ chức biểu diễn phải có văn bản thông báo với 

Phòng VH&TT quận Ngô Quyền ít nhất 07 ngày trước ngày biểu diễn. Nội 

dung thông báo ghi rõ: Mục đích, phạm vi, nội dung chương trình, thời 

gian, địa điểm biểu diễn; 

Cơ quan, tổ chức Việt Nam khi phối hợp với cơ quan, tổ chức nước 

ngoài hoạt động tại Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng phải 

có văn bản thông báo với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi biểu diễn ít 

nhất 10 ngày trước ngày biểu diễn. Nội dung thông báo như quy định tại 

điểm b khoản này;  

Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam khi tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật quần chúng ngoài phạm vi nội bộ phải phối hợp với cơ 

quan, tổ chức có chức năng hoạt động văn hoá - nghệ thuật của Việt Nam 

và cơ quan, tổ chức Việt Nam phối hợp tổ chức phải có văn bản thông báo 

với Sở VHTT & DL nơi biểu diễn như quy định tại điểm c khoản này;  

Đối với loại hình liên hoan nghệ thuật quần chúng, thông tư quy định 

cụ thể như sau: 

Khi tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng có sự tham gia của các 

ngành, giới theo các cấp hành chính ở địa phương sẽ do chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân quận Ngô Quyền quyết định và thành lập ban tổ chức; 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tại quận Ngô Quyền có sự tham gia 

của nhiều tỉnh thì việc tổ chức liên hoan do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng quyết định và thành lập Ban tổ chức;  
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Các ngành, đoàn thể tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng trên 

địa bàn quận Ngô Quyền do người đứng đầu ngành, đoàn thể cấp quyết 

định và thành lập ban tổ chức. Quyết định thành lập ban tổ chức và kế 

hoạch tổ chức phải gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao 

và du lịch cùng cấp ít nhất là 15 ngày trước khi diễn ra cuộc liên hoan. 

Đối với liên hoan nghệ thuật quần chúng tổ chức trên địa bàn quận 

Ngô Quyền có mời đoàn nghệ thuật quần chúng nước ngoài tham gia, đơn 

vị chủ trì tổ chức phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước 

về văn hoá trên địa bàn quận Ngô Quyền. Nội dung thông báo ghi rõ: Đối 

tác mời, mục đích, phạm vi, chương trình, thời gian, địa điểm biểu diễn. 

Trường hợp không xác định rõ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể 

thao và du lịch cùng cấp thì gửi văn bản thông báo đến Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch nơi tổ chức liên hoan.  

Ngoài ra, một số hoạt động văn nghệ quần chúng khác trên địa bàn 

quận Ngô Quyền có văn bản hướng dẫn cụ thể của UBND thành phố Hải 

Phòng, UBND quận Ngô Quyền theo kế hoạch tuyên truyền chung của 

thành phố, những liên hoan, hội diễn định kỳ do nhà nước đứng ra tổ chức 

trên địa bàn. Chính điều này tạo nên sự khác biệt, đặc thù riêng trong hoạt 

động quản lý văn hóa trên địa bàn quận Ngô Quyền. 

2.2. Công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

Tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân là vô cùng phong phú, đặc 

biệt ở cơ sở. Sự nhiệt thành, tâm huyết, tài năng và những nguyện vọng, sở 

thích sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của nhân dân là cơ sở để tổ chức và phát 

triển các hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền. 

Mục tiêu của hoạt động này là tạo điều kiện để nhân dân tham gia tích cực 

hoạt động sáng tạo (sáng tác và biểu diễn) văn nghệ; tự tổ chức, quản lý các 

hoạt động đó, qua đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ 
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và trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Các phương thức tổ 

chức ở cấp quận thường là các câu lạc bộ sở thích nghệ thuật, liên hoan văn 

nghệ, các hội diễn nghệ thuật quần chúng theo địa bàn dân cư, theo vùng 

văn hóa, theo nghề nghiệp, lứa tuổi hoặc giới tính… 

Để đảm bảo việc tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng ở cấp 

quận, để nâng cao tác dụng của hoạt động này, cần gắn bó nó với các chủ 

đề chính trị, kinh tế, xã hội qua từng thời kỳ để tạo sức hấp dẫn và định 

hướng tư tưởng cho công chúng tham gia hoạt động văn hóa. 

2.2.1. Chỉ đạo xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng 

2.2.1.1. Tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng cấp tổ, câu lạc bộ văn nghệ 

Hiện nay, thành phố Hải Phòng và quận Ngô Quyền đã và đang 

không ngừng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đội văn nghệ quần 

chúng hoạt động thường xuyên. Hệ thống các thiết chế văn hóa không 

ngừng được nâng cấp và hoàn thiện, từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin của 

quận, nhà văn hóa phường cho đến các điểm văn hóa tại tại các tổ dân phố. 

Đây là những địa điểm cần thiết để tổ chức các hoạt động văn nghệ quần 

chúng sâu rộng ở các cấp. 

Hình thành của các tổ, câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn quận Ngô 

Quyền những năm qua đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Dù hoạt động ở loại hình nào, các câu lạc bộ văn nghệ cùng sở thích đã làm 

thỏa mãn nhu cầu, đáp ứng sở thích, đam mê của nhiều người, qua đó góp 

phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Mỗi 

câu lạc bộ thu hút vài chục hội viên tham gia, trong đó phần lớn là người 

cao tuổi nên buổi sinh hoạt nào cũng đông người tham gia. Với sự tham gia 

hoàn toàn tự nguyện, các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn quận duy trì hoạt 

động nhờ sự đóng góp, ủng hộ của các hội viên thông qua việc duy trì sinh 

hoạt, tổ chức luyện tập các bài tập phù hợp với sức khỏe người cao tuổi 
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như: ngâm thơ, đơn ca, tốp ca, tiểu phẩm kịch, múa kiếm, múa quạt,… 

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca, 

nhạc cổ truyền được biết: Những năm qua, phong trào văn nghệ quần 

chúng tại các phường của quận diễn ra khá sôi nổi, hiệu quả, thu hút đông 

đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thuận lợi của phong trào văn nghệ 

quần chúng trên địa bàn quận đều xây dựng được nhà văn hóa, tạo điều 

kiện về địa điểm sinh hoạt, biểu diễn của các câu lạc bộ văn nghệ cho 

người dân [phỏng vấn ngày 23 tháng 3 năm 2017]. 

Với đặc thù là các tổ, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng nên việc tham 

gia sinh hoạt hoàn toàn cho người dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy 

trì hoạt động. Nhiều tổ, câu lạc bộ đã làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút 

được các nguồn lực là sự ủng hộ của doanh nghiệp trên địa bàn để mua sắm 

trang phục biểu diễn, nhạc cụ, duy trì sinh hoạt và tham gia các hội thi, hội 

diễn các cấp.  

2.2.1.2. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động văn nghệ 

quần chúng 

Các hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức hướng đến mục 

tiêu góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân dưới nhiều hình 

thức, bằng ngôn ngữ riêng của một số loại hình nghệ thuật. Bên cạnh đó, 

việc khuyến khích các hoạt động văn nghệ quần chúng còn góp phần nâng 

cao nhận thức của người nhân về truyền thống cách mạng vẻ vang, củng cố 

niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trước đây, phong trào văn nghệ quần chúng tại thành phố Hải Phòng 

nói chung và quận Ngô Quyền nói riêng đã có những bước phát triển mạnh 

mẽ, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng, góp phần xây dựng 

đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Trong quá trình giáo dục chính trị tư 
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tưởng, đổi mới và đấu tranh với những cái lỗi thời, đặc biệt là những hủ 

tục, thành kiến lạc hậu đã ăn sâu vào trong mỗi người dân, phong trào văn 

nghệ quần chúng là thứ vũ khí sắc bén. Còn đối với đời sống văn hóa xã 

hội, văn nghệ quần chúng lại được xem là hoạt động văn nghệ không 

chuyên, từ đó tạo điều kiện để quần chúng sáng tác, biểu diễn trong hoàn 

cảnh văn hóa đặc thù riêng của mình. Với tính chất cần thiết trong đời sống 

xã hội của văn hóa, văn nghệ quần chúng thì sự quan tâm, đầu tư và tạo cơ 

chế, chính sách cho hoạt động này là hết sức cần thiết.  

2.2.1.3. Xây dựng hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn các hoạt động 

văn nghệ quần chúng 

Trong công tác quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng thì 

việc ban hành các văn bản pháp quy để tạo cơ sở cho các hoạt động được 

diễn ra có kế hoạch, phối hợp tổ chức giữa các đơn vị, đảm bảo tài chính 

cho việc tổ chức cũng như có căn cứ trong việc chỉ đạo, giám sát, khen 

thưởng, kỷ luật là hết sức cần thiết. 

Trước đây, việc xây dựng hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến 

hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được thống nhất từ cấp thành phố 

Hải Phòng đến quận Ngô Quyền. Điều này đã tạo thuận lợi trong việc tổ 

chức, triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng theo đúng kế 

hoạch và mục tiêu đề ra. Cụ thể trong năm 2016, công tác quản lý hoạt 

động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận thực hiện theo một 

số văn bản, kế hoạch chỉ đạo sau:  

Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo về việc tổ 

chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016 nhân dịp chào 

mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam; 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đấy nước; 

130 năm  ngày Quốc tế lao động; 61 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ 
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hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ V; 71 Năm Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh 2/9; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Sở VH&TT Hải Phòng ban hành Quyết định số 50/QĐ-SVH&TT, 

ngày 28.1.2016, về việc ban hành Chương trình công tác năm 2016 của 

ngành văn hóa, thể thao. 

Ban Chỉ đạo hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Hải Phòng 

ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ, ngày 17.2.2016, về việc tổ chức Liên 

hoan ca múa nhạc xã - phường - thị trấn năm 2016. 

UBND quận Ngô Quyền đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND, 

ngày 14 tháng 3 năm 2016, về việc tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ 

thuật quần chúng năm 2016. 

Rõ ràng là, việc quan tâm chỉ đạo của hệ thống chính trị đối với hoạt 

động văn hóa - nghệ thuật quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền là hết 

sức chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới. Đây là cơ sở quan trọng, là căn 

cứ để xác định đúng đối tượng tham gia, mục đích của hoạt động, mục tiêu 

cần hướng đến và phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng hoạt động. Căn cứ 

vào những văn bản đã ban hành, chúng ta làm rõ một số vấn đề đã làm 

được trong công tác quản lý hoạt động văn hóa - nghệ thuật quần chúng 

trong thời gian qua. 

- Đối tượng tham gia hoạt động văn hóa - nghệ thuật quần chúng 

Những chương trình văn nghệ quần chúng được xây dựng hướng đến 

các đối tượng tham gia là diễn viên, nhạc công không chuyên hiện đang sinh 

hoạt, học tập, làm việc, công tác tại phường trên địa bàn quận Ngô Quyền.  

- Nội dung các hoạt động văn hóa - nghệ thuật quần chúng 

Với các tiết mục văn nghệ quần chúng, BTC các chương trình, hội 

diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng thường khuyến khích các tiết mục 
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tham gia có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, các tấm 

gương dũng cảm trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc,… 

- Hình thức thể hiện  

 + Ca: song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca (không chấp nhận những tiết 

mục hát nhép theo băng đĩa thu sẵn). 

 + Múa: những tiết mục múa độc lập có nội dung, tư tưởng phù hợp 

với nội dung của liên hoan.  

 + Nhạc: hòa tấu các loại nhạc cụ 

 + Kịch: các tiểu phẩm mang hơi thở của cuộc sống; ca ngợi những 

tấm gương tốt; phê phán, lên án những hành vi tiêu cực,… 

 + Thơ: các bài thơ có dung lượng từ 04 câu trở lên, có chủ đề, nội 

dung gắn liền với sự phát triển, đổi thay của quận Ngô Quyền nói riêng và 

thành phố Hải Phòng nói chung. 

 + Nhiếp ảnh: tái hiện lại những khoảnh khắc đẹp về con người trong 

lao động, sinh hoạt hàng ngày, phong cảnh của quận Ngô Quyền. 

- Tính chất của các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng: 

 Các hoạt động được tổ chức phải tiết kiệm, trang trọng, sôi nổi và 

rộng khắp, từ các phường, nhà trường, câu lạc bộ, cơ quan, xí nghiệp, 

đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn quận. Với đội tượng tham gia là 

cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa 

bàn toàn quận. 

 Các đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức cho phù hợp, đảm 

bảo chất lượng, thời gian và mục đích chung trong toàn quận. 

 Việc tổ chức tiến hành theo một số hình thức sau: Liên hoan; hội 

diễn văn nghệ, giao lưu văn nghệ; tao đàn thơ; hội thi sân khấu quần 

chúng,… Trong những chương trình văn nghệ quần chúng theo kế 

hoạch từ thành phố Hải Phòng, quận Ngô Quyền đều có cơ chế hỗ trợ 

tiền thuê trang phục, bồi dưỡng tập luyện cho những tiết mục tham dự.  
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Các điểm tổ chức văn nghệ quần chúng được trang bị các thiết bị 

trang âm, ánh sáng cần thiết cho các hoạt động văn nghệ quần chúng. 

Công tác đầu tư, nghiên cứu, xây dựng nhiều tiết mục văn nghệ quần 

chúng có sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian như hát đúm, quan họ, 

chèo,… cũng được các CLB, Trung tâm văn hóa trên địa bàn triển khai, 

góp phần làm các tiết mục trở nên phong phú, đạt chất lượng cao mang bản 

sắc riêng của địa phương. 

Cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn quận Ngô Quyền cũng có 

chính sách động viên, khen thưởng kịp thời cho những đơn vị, cá nhân có 

hoạt động, đóng góp cho sự phát triển chung của phong trào văn nghệ quần 

chúng trên địa bàn. 

Ngoài ra, cơ quan quản lý văn hóa của quận Ngô Quyền còn tập 

trung triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ, cũng như đề xuất nhiều cơ 

chế, chính sách nhằm duy trì tốt các hoạt động văn nghệ như: đẩy mạnh 

công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật; khuyến khích quần 

chúng cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị 

văn hoá, văn nghệ truyền thống của địa phương; không ngừng đổi mới việc 

tổ chức các hoạt động tại chỗ để thu hút đông đảo quần chúng tham gia; tổ 

chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho cán bộ cơ sở đồng thời 

chú trọng việc xây dựng, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ có chuyên môn 

nghiệp vụ giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển và thị hiếu của xã hội… 

2.2.2. Định hướng giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật cho quần chúng nhân dân 

xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ thực tế của người dân 

Trong quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa sâu rộng như hiện nay 

thì nhu cầu thưởng thức của người dân ngày càng đa dạng. Điều này dẫn 

đến sự biến đổi nhất định về giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật của quần chúng 

nhân dân. Để phù hợp với sự thay đổi này, chính những hoạt động văn 

nghệ quần chúng có chức năng định hướng, giúp người dân không bị hoang 
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mang, mất niềm tin trước những thay đổi có tính chất căn bản cả về chất và 

lượng này. Đề làm tốt được chức năng này, chúng ta cần đánh giá việc tổ 

chức hoạt động văn nghệ trên địa bàn quận Ngô Quyền ở một số phương 

diện sau: 

 - Về không gian tổ chức hoạt động 

Do đó, những hoạt động tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn ở các cấp 

trên địa bàn quận Ngô Quyền được diễn ra theo định kỳ, có kế hoạch cụ thể 

và được xem là một nhiệm vụ then chốt trong việc định hướng thị hiếu 

thẩm mỹ của người dân trên địa bàn quận. Với đặc thù riêng, địa bàn quận 

Ngô Quyền tập hợp nhiều cơ quan đoàn thể cũng như nhiều công trình văn 

hóa như Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Tiệp, Cung văn hoá Thanh niên, Sân 

vận động Lạch Tray,... Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố Hải Phòng 

lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng cấp thành phố 

như Liên hoan các CLB sân khấu thành phố; Hội diễn Nghệ thuật quần 

chúng thành phố; các hoạt động văn nghệ quần chúng tổ chức tại những sân 

khấu di động nhằm tuyên truyền cho các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, 

của thành phố như tại sân Cung văn hóa Thanh niên, Cung văn hóa Hữu 

nghị Việt -Tiệp, sân Coop Mart Plaza Cát Bi. Tại trung tâm VHTT quận có 

05 CLB ca múa nhạc quần chúng như: CLB ca múa nhạc quần chúng số 1: 

30 hội viên; CLB ca múa nhạc Tháng Mười: 40 Hội viên: CLB ca múa 

nhạc Hoa Hướng Dương: 25 Hội viên; CLB ca múa nhạc trẻ: 15 Hội viên; 

CLB kỹ năng biểu diễn dành cho thiếu nhi) ; CLB khiêu vũ Sức Sống mới. 

Tại địa bàn quận Ngô Quyền có 13 phường, 329 tổ dân phố, hầu như các tổ 

dân phố đều có CLB ca múa nhạc quần chúng,...). Có nhà thiếu nhi quận 

với nhiều mô hình hoạt động năng khiếu; Các 40/40 trường mầm non, tiểu 

học, THCS đều có các đội văn  nghệ thường xuyên tham gia các hội thi, hội 

diễn, liên hoan từ phường đến thành phố,... 
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Như vậy, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại quận Ngô 

Quyền đến được với người dân một cách thuận tiện. Việc tổ chức ở không 

gian công cộng tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tiếp cận dễ dàng 

hơn với các loại hình nghệ thuật, những giá trị mà các tiết mục văn nghệ 

đem đến. Chúng ta có thể kể đến Liên hoan văn nghệ quần chúng chào 

mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Liên hoan này 

được tổ chức hai buổi, một là chào mừng Đại hội, được tổ chức tại sân 

khấu ngoài trời, trước siêu thị Coop Mart Hải Phòng và hai là chào mừng 

thành công Đại hội được tổ chức tại sân khấu ngoài trời Cung văn hóa Lao 

động hữu nghị Việt - Tiệp. 

- Về thời gian tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng 

Hầu hết các hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô 

Quyền được tổ chức vào những dịp, sự kiện của đất nước, thành phố và của 

quận Ngô Quyền. Vào mỗi dịp này, quận Ngô Quyền có những chương 

trình, hoạt động văn nghệ quần chúng hưởng ứng như: Mừng Đảng, Mừng 

Xuân vào dịp Tết cổ truyền; Chào mừng Ngày thành lập Đảng vào dịp 

tháng 3; Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 

Quốc tế lao động 1/5; các hoạt động cho thiếu nhi chào mừng tháng Hè, các 

hoạt động văn nghệ quần chúng chào mừng Cách mạng Tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9,… Những hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức 

vào các sự kiện này có mục đích nhắc nhở, trao truyền cho thế hệ trẻ những 

giá trị đóng góp của thế hệ cha ông trong sự nghiệp xây dựng đất nước, 

chống giặc ngoại xâm. Việc tổ chức vào những thời điểm kỷ niệm quan 

trọng trong năm đã dẫn đến việc lên kế hoạch, thiết kế nội dung chương 

trình văn nghệ quần chúng cho phù hợp với sự kiện, với nội dung tuyên 

truyền và nhu cầu thưởng thức văn nghệ của người dân. Ví dụ để chào 

mừng 60 năm giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa phượng đỏ, UBND quận 

Ngô Quyền xây dựng kế hoạch cuộc thi sáng tác thơ viết về “Thành phố 
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Hải Phòng và Quận Ngô Quyền trong thời kỳ đổi mới và hội nhập” lần thứ 

2. Ban Tổ chức đã xây dựng những nội dung thiết thực như ca ngợi Đảng 

quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, vẻ đẹp Hoa Phượng gắn với tình yêu quận Ngô 

Quyền và thành phố Hải Phòng, những đổi thay, phát triển của quận Ngô 

Quyền trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, những thành tựu của quân và dân 

quận Ngô Quyền trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng 

và phát triển những năm qua. 

- Về chủ thể của các hoạt động văn nghệ quần chúng 

Như chúng ta đã biết, hầu hết hoạt động văn nghệ quần chúng được 

biểu diễn tại quận Ngô Quyền do chính người dân tham gia dàn dựng và 

biểu diễn. Điều này dẫn đến tính thân quen, duyên dáng trong từng tiết mục 

bởi người dân đến xem các tiết mục này là những người thân quen, có mối 

liên hệ nào đó với các diễn viên trên sân khấu.Chính cái “không chuyên” 

kết hợp với sự nhiệt tình, năng nổ của diễn viên quần chúng đã tạo nên 

không khí vui vẻ, sảng khoái trong các tiết mục. Người xem các tiết mục 

văn nghệ quần chúng không quá cầu kỳ, chú trọng nhiều đến yếu tố kỹ 

thuật, kỹ năng, kỹ xảo chuyên biệt mà họ đến với hội diễn, hội thi bởi họ 

quan tâm đến chủ thể của buổi diễn. Điều này tạo nên sự đồng cảm, hưởng 

ứng nhiệt tình mà không phải chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp nào 

cũng có được.Chính sự đồng cảm với chủ thể của các hoạt động văn nghệ 

quần chúng mà các tiết mục văn nghệ quần chúng có được một giá trị thẩm 

mỹ riêng, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ của công chúng và hệ 

giá trị này khác với những gì mà các hình thức giải trí du nhập vào nước ta 

đem lại. Điều này được lý giải bởi các tiết mục văn nghệ quần chúng có sự 

thân quen, gần gũi với đời sống người dân, mà thông qua đó nói lên được 

tâm tư, nguyện vọng về đời sống nhân tình thế thái đương thời, gần gũi với 

mỹ cảm của người dân trên địa bàn quận Ngô Quyền. Một số tiết mục được 

giải trong cuộc thi sáng tác thơ về “Thành phố Hải Phòng và quận Ngô 
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Quyền trong thời kỳ đổi mới và hội nhập lần thứ nhất - 2014” do chính 

người dân sinh sống trên địa bàn sáng tác và trình diễn, đó là:  

Ngô Quyền - miền đất tôi yêu của tác giả Đào Trọng, CLB thơ 

quận Ngô Quyền; Thành phố của tôi của tác giả Bùi Thúy Hiền, 

Trường Mẫu giáo Sao Sáng 4; Hè Ngô Quyền năm ấy của tác giả 

Đinh Thành Trung, Ban Kinh tế Trung ương; Hải Phòng thành 

phố tôi yêu của tác giả Bùi Thị Thủy, Trường Mầm non Sao Sáng 

4; Những cái tên mộc của tác giả Đồng Thị Lan Phương, Trường 

tiểu học Nguyễn Du,… [48]. 

- Về định hướng trong công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng 

Trong những văn bản hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn 

nghệ quần chúng chú trọng đến một số mục đích cụ thể sau: 

Thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa 

XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng nhằm mục 

đích tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trên 

địa bàn quận tham gia, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của 

quần chúng nhân dân trên địa bàn quận. 

Nội dung các hoạt động văn nghệ quần chúng góp phần tích cực vào 

việc tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng, các chủ trương chính sách 

phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng cần hấp dẫn để tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quân và 

dân trên địa bàn quận yên tâm, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, 

các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thành phố 

và quận. 
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Việc tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần 

chúng góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ cơ sở, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở”. 

2.2.3. Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và công tác thanh tra, 

kiểm tra, thi đua, khen thưởng 

Bên cạnh công tác hướng dẫn việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn 

nghệ quần chúng, cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn cũng ban hành 

nhiều văn bản tạo điều kiện cho các cán bộ văn hóa các cấp được tham gia 

các lớp bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ trong việc tổ chức hoạt động văn 

hóa, văn nghệ quần chúng. Trong năm 2015, Sở Văn hóa & Thể thao mở 

01 lớp tập huấn cho hạt nhân văn nghệ quần chúng tại Cảng Hải Phòng và 

01 lớp tập huấn đạo diễn sân khấu tại Trung tâm Văn hóa thành phố với 

gần 100 học viên tham dự. Đầu năm 2016, Sở Văn hóa & Thể thao mở lớp 

tập huấn nghiệp vụ văn nghệ cho cán bộ cơ sở tại trung tâm văn hóa quận, 

huyện, lãnh đạo phụ trách văn hóa xã và các cán bộ văn hóa xã, phường 

trong 2 ngày. 

Trung tâm văn hóa - thông tin quận Ngô Quyền thành lập CLB về 

nghiệp vụ văn hóa cho các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách văn xã, công 

chức văn hóa, chủ nhiệm nhà văn hóa các phường và khu dân cư. Ngoài ra, 

Trung tâm văn hóa - thông tin quận Ngô Quyền cũng thường xuyên mở các 

lớp nghiệp vụ cho những giáo viên tại các trường phổ thông để tổ chức tốt 

các hoạt động văn nghệ cho thiếu nhi vào dịp hè. 

Đối với một số chương trình có quy mô lớn, thu hút sự tham gia 

đông đảo của người dân, trong phần xây dựng kế hoạch chương trình đều 

có phân công nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ như trong Kế hoạch số 46/KH-UBND 

của UBND quận Ngô Quyền, ngày 14.3.2016, về việc tổ chức các hoạt 

động văn hóa - nghệ thuật quần chúng năm 2016 đã giao nhiệm vụ cụ thể: 
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 - Phòng giáo dục và đào tạo quận Ngô Quyền: phối hợp với Trung 

tâm văn hóa - thông tin quận chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở 

và bậc học mầm non thuộc quận tổ chức tốt các hoạt động tại nhà trường, 

tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn cấp quận và thành phố. 

 - Phòng nội vụ quận Ngô Quyền: phối kết hợp với trung tâm văn hóa 

- Thông tin quận tham mưu cho UBND quận công tác thi đua, khen thưởng 

đối với 13 phường trong các hoạt động văn nghệ quần chúng. 

 - Phòng tài chính - kế hoạch quận Ngô Quyền: tham mưu với UBND 

quận chuẩn bị nguồn kinh phí, đảm bảo cho hội diễn, liên hoan văn nghệ 

quần chúng cấp quận và thành phố được tổ chức thành công. 

 - Quận đoàn, liên đoàn lao động quận và các ngành, đoàn thể: phối hợp 

với trung tâm văn hóa - thông tin quận tham gia ban tổ chức, chỉ đạo công đoàn 

cơ sở vận động đoàn viên tổ chức và tham gia hoạt động từ cơ sở.  

 - Ban chỉ huy công an quận Ngô Quyền: bố trị lực lượng, đảm bảo an 

ninh, trật tự cho các địa điểm diễn ra chương trình. 

2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần 

chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

Để đánh giá được nhận thức và nhu cầu  tham gia các hoạt động văn 

nghệ quần chúng của người dân trên địa bàn quận Ngô Quyền. Tác giả luận 

văn đã tiến hành lấy ý kiến 200 người dân, trong đó có 110 nữ và 90 nam. 

 

 

 

Số 

lượng 

 

 

Tỷ lệ 

Độ tuổi 

Thiếu niên, 

nhi đồng 

(6 – 18) 

Thanh niên, 

trung niên 

(18 – 55) 

Cao niên 

 

(> 55) 

Nam 90 45 % 32 37 21 

Nữ 110 55 % 35 34 41 

Tổng cộng 200 100 % 67 71 62 

Bảng 1: Đối tượng và thành phần tham gia khảo sát 
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Tổng hợp các số liệu về thành phần tham gia, ý kiến được trình bày 

trong các bảng sau: 

TT Đối tượng 
Có nhu cầu Không có nhu cầu 

Số lượng % Số lượng % 

1 Nam 58 64.5 32 35.5 

2 Nữ 77 70  33 30 

Tổng 135 67.5 65 32.5 

Bảng 2: Nhu cầu tham gia hoạt động văn nghệ của người dân quận Ngô 

Quyền (n = 200) 

Bảng trên cho thấy nhu cầu tham gia hoạt động văn nghệ của người 

dân cả nam và nữ chiếm 67.5 %, còn lại 32.5 % người dân không có nhu 

cầu tham gia. Khi trao đổi với nhóm không có nhu cầu tham gia thì việc họ 

đến với hoạt động văn nghệ quần chúng có nhiều lí do khác (sẽ được làm rõ 

ở các bảng khảo sát tiếp theo). Bên cạnh đó, bảng này cũng cho thấy sự 

chênh lệch không nhiều giữa nam và nữ trong mối quan tâm, cũng như 

không có nhu cầu đến những hoạt động này, với khoảng 2/3 có nhu cầu và 

1/3 không có nhu cầu.  

2.3.1. Một số mặt tích cực và nguyên nhân 

Nhìn tổng thể, hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền đã 

thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

của nhân dân ở cơ sở, cũng như tuyên truyền tốt đường lối, chính sách của 

Đảng, Nhà nước. Những hoạt động văn nghệ đã nắm bắt và cụ thể hóa theo 

dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc và 

phản ánh chân thật nhiều mặt của cuộc sống, lao động sáng tạo của nhân 

dân. Nhiều tác phẩm văn nghệ được sáng tác như thơ hay dàn dựng trong 

biểu diễn tốt như ở loại hình múa và ca nhạc. Qua những hoạt động này, 
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chủ nghĩa nhân văn, phẩm chất nhân đạo được phát huy và đề cao. Nói 

cách khác, việc phát triển các loại hình văn nghệ quần chúng tại quận Ngô 

Quyền là hình thức biểu hiện rõ nét việc tự do trong sáng tạo nghệ thuật, 

làm đa dạng về nội dung, phong cách sáng tác, phương thức biểu hiện được 

tôn trọng; dấu ấn cá nhân, cá tính sáng tạo được khẳng định. Cũng chính 

thông qua các hoạt động này giúp lực lượng văn nghệ sĩ quần chúng thêm 

phần phát triển.  

Khi tiến hành khảo sát thì đa số các ý kiến đều cho rằng những hình 

thức tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền 

phù hợp với người dân bởi đặc thù và khả năng tổ chức những hoạt động 

này nhìn chung là có giới hạn nên không thể đòi hỏi ở mức độ quá cao. 

Những hoạt động này phù hợp với khả năng tham gia cũng như đáp ứng 

được phần nào nhu cầu khác nhau của người dân. Hay nói cách khác, việc 

tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng dưới nhiều hình thực phù hợp với 

khả năng tham dự của nhiều đối tượng khác nhau trên địa bàn quận Ngô 

Quyền, hướng đến mục đích là ai cũng có thể tham dự các hoạt động văn 

nghệ. Qua khảo sát, trong những hình thức tổ chức văn nghệ quần chúng 

được người dân yêu thích và quan tâm nhất vẫn là hình thức tổ chức 

chương trình chung hội diễn, hội thi, liên hoan cấp quận, với gần 40% lựa 

chọn. Điều này cho thấy sức lan tỏa, ảnh hưởng từ những chương trình giao 

lưu biểu diễn nghệ thuật (chương trình chung) của cả quận là rất lớn. Kết 

quả của bảng khảo sát này cũng là căn cứ để lựa chọn hình thức tổ chức 

hoạt động văn nghệ quần chúng cho phù hợp với đặc điểm của người dân 

trên địa bàn quận Ngô Quyền. 
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TT Hình thức 

Nam Nữ Tổng số 

trung bình 

% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 

Chương trình chung 

(hội thi, hội diễn, liên 

quan văn nghệ cấp 

quận) 

32 35.5 43 39 37.25 

2 
CLB sở thích, giao 

lưu giữa các CLB 
21 23 26 23.5 23.25 

3 
Tọa đàm, nói chuyện 

chuyên đề 
15 16.5 26 23.5 20 

4 

Các hoạt động khác 

(như sáng tác thơ, 

nhiếp ảnh...) 

22 25 15 14 19.5 

Bảng 3: Các hình thức tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng được người 

dân trên địa bàn quận Ngô Quyền lựa chọn (n = 200) 

Do đó, việc đạt được những kết quả như đã trình bày mang tính thiết 

thực. Điều này tác động trở lại làm phong trào văn nghệ quần chúng phát 

triển. Với nhiều câu lạc bộ thơ, nghệ thuật ra đời trên địa bàn quận Ngô 

Quyền là sự cổ vũ, động viên quần chúng sáng tạo, khai thác, truyền bá các 

giá trị nghệ thuật cổ truyền và thưởng thức văn học, nghệ thuật. Theo kết 

quả khảo sát, có đến 43 % người được hỏi có ý kiến rằng đến với các hoạt 

động văn nghệ quần chúng là do yêu thích các hoạt động này. 21 % người 

được lấy ý kiến cho rằng họ sinh hoạt (tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp) để 

tìm đến một hình thức giải trí khác. 16.5 % và 11.5 % người được khảo sát 

cho rằng họ tìm đến hoạt động văn nghệ quần chúng để được giao lưu, mở 

rộng các mối quan hệ và được sinh hoạt cộng đồng. Nhóm đối tượng này 

thường rời vào nhóm người cao tuổi. Có đến 8 % người tham gia hoạt động 
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văn nghệ quần chúng với mục đích khác như đi cùng người quen cho vui, 

đến chỗ đông người cho đỡ buồn hay đơn giản là hoạt động diễn ra gần nhà 

thì qua xem cho biết. 

TT 
Mục đích tham gia  

hoạt động văn nghệ quần chúng 

Số 

lượng 
% 

1 Yêu thích hoạt động văn nghệ 86 43 

2 Được giao lưu mở rộng mối quan hệ 33 16.5 

3 Giải trí 42 21 

4 Được tham gia các hoạt động cộng đồng 23 11.5 

5 Những mục đích khác 16 8 

Bảng 4: Mục đích tham gia hoạt động văn nghệ quần chúng của người dân 

quận Ngô Quyền (n = 200) 

Trong đó, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục 

vụ các nhiệm vụ chính trị được tổ chức tốt, bài bản, tạo phong trào văn 

nghệ sôi nổi, sâu rộng từ quận đến phường, các cơ quan, đơn vị trên đại bàn 

quận. Đa dạng, phong phú các hình thức tổ chức trên các lĩnh vực: Liên 

hoan văn nghệ quần chúng, thi giọng hát hay, thi sáng tác thơ, tuyên truyền 

các ca khúc về quận,... thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia 

hoạt động. góp phần tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của quận, tạo 

niềm tin trong quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính 

quyền địa phương. Chính việc tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, văn 

nghệ theo thẩm quyền góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của quận. Đề tài khảo sát về thái độ của người dân trên 

địa bàn quận Ngô Quyền với công tác tổ chức hoạt động văn nghệ quần 

chúng trên địa bàn và kết quả có đến 59 % người được hỏi hài lòng với 

hoạt động tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng; cũng có đến gần 

1/3 người được hỏi cảm thấy những hoạt động này bình thường. Số người 
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dân được hỏi ý kiến không hài lòng với việc tổ chức hoạt động văn nghệ 

quần chúng chiếm tỷ lệ 11 %, nhóm này chủ yếu ở độ tuổi thanh niên. 

TT Nội dung 

Nam Nữ Tổng số 

trung 

bình 

% 

Số lượng % Số lượng % 

1 Rất hài lòng 22 24.5 24 22 23.25  

2 Tương đối 35 39 36 32.5 35.75 

3 Bình thường 20 22 42 38 30 

Bảng 5: Thái độ của người dân đối với công tác tổ chức hoạt động văn 

nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền (n= 200) 

Để có được những thành tựu trên không thể không nhắc đến công tác 

quản lý văn nghệ quần chúng trên địa bàn. Điều này được thể hiện qua một 

số phương diện sau:  

Tư duy lý luận và quan điểm của cấp ủy Đảng, UBND quận về hoạt 

động văn nghệ quần chúng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những hoạt 

động văn nghệ quần chúng được quan tâm, chỉ đạo có kế hoạch, bài bản 

chứ không chỉ làm cho có, cho vui. 

Sự tham mưu và chỉ đạo kịp thời của các đơn vị hữu quan như Sở 

Văn hóa & Thể thao Hải Phòng, phòng VH&TT quận Ngô Quyền, trung 

tâm văn hóa - thông tin quận Ngô Quyền, các cán bộ văn hóa 13 phường 

trên địa bàn. 

Công tác tuyên truyền được chú trọng, có trọng tâm, trọng điểm nên 

các hoạt động văn nghệ được diễn ra rộng khắp từ quận đến cơ sở, tạo nên 

sự quan tâm, thu hút của đông đảo người dân. 

Công tác xã hội hóa, vận động doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt 

động văn nghệ trên địa bàn quận Ngô Quyền cũng được đẩy mạnh.Việc 

này tạo được nguồn kinh phí ổn định. 
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Mỗi cán bộ văn hóa trên địa bàn luôn ý thức việc rèn luyện kỹ năng 

nghề nghiệp, chủ động tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để cập nhật, 

nâng cao trình độ, đáp ứng được sự phát triển, biến đổi của các hoạt động 

văn nghệ trên địa bàn. 

2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

2.3.2.1. Một số hạn chế 

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, nếu xem xét trực tiếp và 

trên mọi hoạt động văn nghệ quần chúng của quận Ngô Quyền, chúng ta có 

thể nhận ra trong một số hoạt động văn nghệ quần chúng vẫn tồn tại những 

hạn chế nhất định bởi hoạt động này còn gặp rất nhiều khó khăn do nguồn 

kinh phí hạn hẹp để tổ chức, thiếu người làm công tác chuyên môn. Mặc dù 

đã được xã hội hóa nhiều trong việc đầu tư kinh phí dàn dựng, biểu diễn, 

đặc biệt là liên hoan sân khấu quần chúng. Mặc dù  đây là hình thức nghệ 

thuật đặc thù cần lưu giữ nhưng do xã hội ngày càng phát triển, nhiều thông 

tin hiện đại nên không được sử dụng nhiều, kinh phí đầu tư, dàn dựng, bồi 

dưỡng cho diễn viên cao nên chưa đạt hiệu quả cao. Về tổ chức, trung tâm 

là đơn vị sự nghiệp nhưng về mặt bằng, cơ sở vật chất chưa được đầu tư, 

còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động này. Trong nhiều năm qua, 

trung tâm đã cố gắng tổ chức các hoạt động dịch vụ: cho thuê ki ốt cá cảnh 

- 8/13 ki ốt nhưng đây là dự án ưu tiên dành cho các hộ kinh doanh cá cảnh 

chuyển từ vườn hoa Nguyễn Du về nên có một số hộ không tiếp tục thuê 

nữa, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các ki ốt còn nhiều bất cập nên 

chưa thu hút được các hộ kinh doanh vào thuê. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng 

xin nhấn mạnh đến một số nội dung liên quan trực tiếp đến việc tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng như sau:  

Chương trình văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền rất ít xuất 

hiện tác phẩm khai thác và sáng tạo từ nghệ thuật truyền thống mà đang có 
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xu hướng thiên về các tiết mục ca nhạc, trình bày ca khúc của các tác giả 

chuyên nghiệp với bộ gõ và dàn nhạc điện tử;  

Do nhiều điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nên một số phường trên địa 

bàn quận Ngô Quyền chưa chủ động xây dựng tiết mục, dàn dựng chương 

trình mà thường sắp đến ngày hội diễn mới bắt đầu tập trung hạt nhân văn 

nghệ, mời nghệ sĩ chuyên nghiệp hướng dẫn. Điều này làm mờ nhạt đi yếu 

tố tự biên, khả năng văn nghệ độc đáo riêng của quần chúng và dẫn đến tiết 

mục và chương trình giảm tính sinh động, hồn nhiên vốn có. 

Trong sáng tác, biểu diễn, truyền bá các tiết mục văn nghệ quần 

chúng nói chung hiện nay (không chỉ riêng quận Ngô Quyền) còn không 

ít tác phẩm và hoạt động chưa thể hiện được tính chất tiên tiến và bản 

sắc dân tộc. 

Mặc dù số lượng tác phẩm văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận 

Ngô Quyền có xu hướng ngày càng tăng, song còn ít tác phẩm có giá trị 

cao về tư tưởng và nghệ thuật. Trong một số tác phẩm, lý tưởng xã hội - 

thẩm mỹ không rõ nét, ý nghĩa xã hội còn hạn hẹp. 

Một số văn nghệ sĩ quần chúng còn tư duy cũ, sáng tác theo lối mòn, 

còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống. 

Hay nói cách khác là có biểu hiện xa lánh những vấn đề lớn lao của đất 

nước, chạy theo các đề tài nhỏ nhặt chiều theo thị hiếu lệch lạc của một bộ 

phận công chúng, hạ thấp chức năng giáo dục, nhấn mạnh một chiều chức 

năng giải trí.  

Các hoạt động văn nghệ quần chúng vẫn mang tính “kỳ, dịp”, chưa 

thường xuyên, nội dung một số hoạt động còn nghèo nàn, chưa thu hút 

được đông đảo người dân tham gia. 

Trong nhiều năm qua, các liên hoan văn nghệ quần chúng chưa phát 

hiện được nhân tố mới. Công tác đào tạo hạt nhân văn nghệ quần chúng 

còn chưa được chú trọng đúng mức. 



 55 

Cơ chế chính sách trong lĩnh vực văn nghệ quần chúng còn bất cập 

nên chưa thu hút được cán bộ có chuyên môn giỏi, công tác viên có năng 

lực đến làm việc và hoạt động định kỳ tại các thiết chế văn hóa, chưa tạo 

được nguồn nhân lực tốt trong phát triển phong trào. 

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

Những hạn chế này thực chất không phải là những biểu hiện bất 

thường mà nó nằm trong sự “lúng túng” chúng của nhiều hoạt động văn 

nghệ, trong đó có cả những hoạt động chuyên nghiệp. Ở góc độ quản lý nhà 

nước thì những biểu hiện này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan: 

- Nguyên nhân khách quan: 

Quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa đã đem lại cho người dân 

nhiều hơn trước đây những lựa chọn về hình thức, cũng như loại hình văn 

nghệ, đặc biệt cuộc cách mạng công nghệ thông tin bùng nổ đã góp phần 

xóa nhòa những khoảng cách trong việc hưởng thụ văn hóa ở mỗi quốc gia, 

ở các vùng trong mỗi quốc gia. Giờ đây, người dân ở nhà có thể thưởng 

thức nhiều chương trình văn nghệ, vui chơi giải trí phù hợp với sở thích cá 

nhân, từ những chương trình được đầu tư chuyên nghiệp, đến những tiết 

mục được tổ chức và thu hình trực tiếp tại không gian văn hóa đặc trưng 

của loại hình văn nghệ đó.  

Cùng với đó, sự biến chuyển mạnh mẽ của đời sống xã hội dường 

như làm con người trở nên bận rộn hơn trong cuộc mưu sinh. Nhiều người 

dân lao động không còn thói quen sinh hoạt cộng đồng mà chuyển sang 

những hình thức sinh hoạt nhóm, cá nhân khác. 

Đảng và Nhà nước bên cạnh việc khuyến khích mọi thành phần, 

người dân tham gia vào các hoạt động văn nghệ cũng dần không đứng ra 

“làm thay, làm hộ” mà chỉ chú trọng vào việc tạo cơ chế, chính sách, quản 

lý giúp cho hoạt động này được vận hành đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều 
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này cũng tác động không nhỏ đến việc tổ chức, huy động người dân tham 

gia vào các hoạt động văn nghệ quần chúng theo chiều hướng không được 

nhiệt tình như trước đây. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục năng lực thẩm mỹ ở các bậc 

học phổ thông trong nhiều năm bị xem nhẹ, đã tạo nên khoảng trống nhất 

định giữa các thế hệ trong việc sáng tác, biểu diễn hoạt động văn nghệ quần 

chúng. Điều này dẫn đến đội ngũ văn nghệ sĩ còn nhiều bất cập, chương 

trình, nội dung lạc hậu;  

- Nguyên nhân chủ quan: 

Ở tầm vĩ mô, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước 

về quan điểm, chủ trương, chính sách, về đầu tư kinh phí, ngân sách cho 

lĩnh vực văn nghệ quần chúng chưa đúng tầm và đúng mức. Một số vấn đề 

cốt lõi và mới đặt ra trong lĩnh vực này chưa được lý giải thấu đáo, thiếu 

thống nhất. Công tác tổng kết thực tiễn chưa theo kịp sự phát triển, vì thế 

có lúc lúng túng, thiếu những quyết sách cơ bản, chủ động; có biểu hiện 

vừa buông lỏng, hữu khuynh, vừa áp đặt, chủ quan, thiếu tầm nhìn xa. Chủ 

trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá, văn nghệ 

chưa được quán triệt và thực hiện nghiêm túc ở một số thời điểm nên chưa 

coi trọng đúng mức đến việc tổ chức, quản lý các hoạt động văn nghệ quần 

chúng. Điều này cũng dẫn đến việc thiếu hiểu biết đầy đủ về vai trò, tính 

đặc thù của loại hình này, do đó còn chậm thể chế hoá quan điểm, đường 

lối của Đảng trong lĩnh vực có liên quan, cũng như đầu tư cho văn hoá, văn 

nghệ quần chúng chưa tương xứng với yêu cầu mới, chưa hợp lý và kém 

hiệu quả. 

Cụ thể trên địa bàn quận Ngô Quyền, trong một thời gian, do chú 

trọng đến phát triển kinh tế, đô thị hóa nên việc chỉ đạo, quản lý trong lĩnh 

vực văn hóa của các cấp uỷ đảng, cơ quan nhà nước trên địa bàn còn bộc lộ 

nhiều bất cập, hạn chế. Điều này biểu hiện ở việc xem nhẹ nội dung và hình 
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thức của hoạt động văn nghệ quần chúng, dẫn tới sự lúng túng, thụ động 

khi định hướng và xử lý những vấn đề mới phát sinh liên quan đến công tác 

quản lý hoạt động này.  

Cơ quan quản lý văn hóa ở quận Ngô Quyền đôi khi còn thiếu định 

hướng và tiêu chí cụ thể cho việc chọn lọc, kế thừa và phát huy các giá trị 

văn hoá truyền thống cũng như chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân 

loại trong thời gian qua, nên còn nhiều bất cập, có lúc không rõ tiêu chí, 

thiếu định hướng rõ ràng trong việc tổ chức, hỗ trợ, quản lý các hoạt động 

văn nghệ quần chúng. 

Một bộ phận cán bộ quản lý văn nghệ quận Ngô Quyền chưa hiểu 

biết chuyên sâu, ít học tập, ngại tiếp xúc nên hiệu quả lãnh đạo, quản lý còn 

thấp, có sự hẫng hụt đội ngũ này ở cả tầm vĩ mô và ở các đơn vị cơ sở. 

Một số sản phẩm văn học (cụ thể là thơ), văn nghệ quần chúng có 

chất lượng kém được biểu diễn, truyền bá gây tác hại, ảnh hưởng xấu tới 

công chúng, nhất là thế hệ trẻ. 

 Tiểu kết 

Qua khảo sát về công tác tổ chức, quản lý hoạt động văn nghệ quần 

chúng tại quận Ngô Quyền đã làm rõ một số nội dung sau: Chủ thể quản lý 

và cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng. Cùng 

với đó, kết quả nghiên cứu của chương 2 cũng đã làm rõ về thực trạng công 

tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền ở các 

phương diện như: Xây dựng một cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích 

các hoạt động văn nghệ quần chúng, hướng đến sự phát triển đời sống tinh 

thần có định hướng theo mục tiêu đã định. Định hướng giá trị thẩm mỹ, 

nghệ thuật cho quần chúng nhân dân xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ thực 

tế của người dân. Xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy tạo hành lang 

pháp lý, quy định, những biện pháp tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra. 
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Qua nghiên cứu, luận văn bước đầu đã có những đánh giá chung về công 

tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng. Qua nghiên cứu, luận văn cũng đã có những phân tích và đưa ra 

nhận định: Bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động văn nghệ quần 

chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền còn có những tồn tại, hạn chế nhất 

định, chưa đảm bảo được mục tiêu phát triển toàn diện về mọi mặt đã được 

cơ quan quản lý văn hóa nhận diện. Việc chỉ ra những mặt hạn chế này là 

căn cứ cho những giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những mặt tiêu cực và 

phát huy những ưu điểm trong việc tổ chức những hoạt động văn nghệ 

quần chúng tại quận Ngô Quyền trong thời gian tới. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG  

Ở QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

3.1. Xu hướng phát triển và định hướng trong công tác quản lý hoạt 

động văn nghệ quần chúng 

3.1.1. Xu hướng phát triển 

Trong nhiều thập niên của thế kỷ trước, hoạt động văn hóa, văn nghệ 

quần chúng ở Việt Nam phát triển, không chỉ đa dạng và sinh động về đề 

tài, hình thức thể hiện mà còn có một số tiết mục được sự tán thưởng của 

công chúng. Nhiều kịch ngắn, hoạt cảnh dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân 

tộc,… do quần chúng sáng tác và biểu diễn luôn bám sát hiện thực cuộc 

sống, vừa thể hiện nhu cầu và khả năng, vừa nói lên tình cảm, suy nghĩ, 

nguyện vọng, đánh giá của quần chúng đối với một số vấn đề xã hội - con 

người, nên có nét hồn nhiên, tươi mới, độc đáo rất riêng.  

Trong nhiều năm gần đây, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần 

chúng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, nếu xem xét trực tiếp và trên diện rộng, 

sẽ nhận ra hoạt động này đã có biến đổi. Nét nổi trội dễ nhận thấy là các 

chương trình văn nghệ quần chúng chủ yếu là tiết mục ca nhạc trình bày ca 

khúc của các tác giả chuyên nghiệp, với bộ gõ và dàn nhạc điện tử, rất ít 

xuất hiện tác phẩm khai thác và sáng tạo từ nghệ thuật truyền thống. Trang 

phục diễn viên chủ yếu là mua sắm, hoặc thuê ở cửa hàng. Thường thì sắp 

đến ngày hội diễn, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị... tập trung hạt nhân văn 

nghệ, mời nghệ sĩ chuyên nghiệp tới để xây dựng tiết mục, dàn dựng 

chương trình. Dưới sự chỉ đạo của nghệ sĩ chuyên nghiệp, vai trò của yếu tố 

tự biên, tài năng văn nghệ độc đáo riêng của quần chúng hầu như chưa 

được phát huy; tiết mục và chương trình giảm tính sinh động, hồn nhiên 

vốn có. Ở góc độ quản lý văn hóa, văn nghệ quần chúng là món ăn tinh 

thần không thể thiếu được đối với mỗi người dân ở từng địa bàn dân cư. 
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Đặc biệt, văn nghệ quần chúng còn là công cụ, vũ khí sắc bén của chính 

quyền trong giáo dục chính trị tư tưởng, phục vụ quá trình đổi mới, đấu 

tranh với những cái lỗi thời, lạc hậu, những hủ tục, góp phần đưa đời sống 

người dân từng bước được cải thiện. Trong những năm tới, hoạt động văn 

nghệ quần chúngđứng trước sự biến đổi và những thách thức mới, đó là: 

Quá trình hội nhập quốc tế, giao lưu văn hoá trong thời gian tới sẽ có 

khả năng tạo ra những biến đổi lớn về diện mạo, đặc điểm, loại hình văn 

nghệ. Đồng thời, sự bùng nổ của các phương tiện, công nghệ trong việc 

truyền bá sản phẩm văn nghệ, của công nghệ giải trí cũng có thể tác động 

cả tích cực và tiêu cực đến đời sống và công chúng văn nghệ, cả chuyên 

nghiệp và quần chúng.  

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 

phải tiến hành một cuộc đấu tranh gian khổ và phức tạp giữa cái mới và cái 

cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa tốt và xấu, cao thượng và thấp hèn... Đây 

được xem là mảnh đất giàu tiềm năng cho những tìm tòi, sáng tạo của văn 

nghệ sĩ, đặc biệt là trong đội ngũ văn nghệ sĩ không chuyên, để tiếp tục xây 

đắp một nền văn học, nghệ thuật ngày càng lớn mạnh. 

Văn nghệ quần chúng sẽ được xem là lĩnh vực mang tính phổ quát, 

dễ tiếp cận của văn hoá, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng được sáng 

tạo, biểu diễn và hưởng thụ văn nghệ của người dân nói chung. 

Trong quản lý văn hóa thì việc phấn đấu sáng tác, tổ chức được đa 

dạng, phong phú các hoạt động văn nghệ quần chúng có tác dụng to lớn 

xây dựng con người; vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn 

hoá - tinh thần ngày càng cao của nhân dân.  

Việc phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp sâu rộng, đồng 

thời với tập trung xây dựng, phát triểnvăn nghệ quần chúng. Trên cơ sở giữ 

gìn, phát triển, phát huy những giá trị của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp 
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tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa 

học, tiến bộ của nước ngoài, góp phần kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại 

âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hóa trên bình diện toàn xã hội. 

Thông qua hoạt động văn nghệ quần chúng để phát hiện, bồi dưỡng 

và phát huy các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu cần được xem là trách nhiệm 

của toàn xã hội, nhưng trước hết là của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức 

trong hệ thống chính trị các cấp nên cần chú trọng đúng mức và không 

được xem nhẹ. 

Cơ quan quản lý văn hóa tiếp tục tôn trọng, bảo đảm quyền tự do 

sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn 

lực sáng tạo của văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên, bởi chính họ được 

xem là những chiến sĩ xây dựng, phát triển và quảng bá nền văn hóa của 

dân tộc dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có các hình thức biểu 

diễn văn nghệ quần chúng. 

3.1.2. Định hướng về hoạt động văn nghệ quần chúng 

Trong thời gian tới, công tác tổ chức, quản lý hoạt động văn nghệ 

quần chúng vẫn tiếp tục trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp 

phát triển văn học, nghệ thuật đã được nêu trong Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương (khoá VIII), Bộ Chính trị, cụ thể là: 

Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, 

đa dạng của văn nghệ quần chúng về đề tài, nội dung, loại hình, phương 

pháp sáng tác, sự tìm tòi, thể nghiệm góp phần nâng cao chất lượng toàn 

diện nền văn học, nghệ thuật nước nhà.  

Trên nền tảng mỹ học mác-xít, chủ nghĩa nhân văn, cơ quan quản lý 

văn hóa khuyến khích văn nghệ sĩ, chuyên nghiệp và không chuyên sáng 

tác và biểu diễn những chương trình, tiết mục có nội dung bám sát thực tiễn 

của đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, bảo vệ, phát huy những 
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giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của 

nhân loại; lên án, phê phán không khoan nhượng những tiêu cực, xấu xa 

đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo của các 

cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở đối với việc 

tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng. Chú  

trọng đến việc  bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, đặc trưng 

của văn hóa nghệ thuật quần chúng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là 

cán bộ lãnh đạo, quan lý trong hệ thống chính trị, cán bộ trực tiếp  chỉ 

đạo, quản lý lĩnh vực này. 

Cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp, từ thành phố Hải Phòng cho 

đến tuyến phường, xã phải đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa 

nghệ thuật quần chúng vào quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm. 

Trong đó, quan tâm hơn nữa việc xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý khoa 

học, bảo đảm được định hướng chính trị, đồng thời khắc phục những hiện 

tượng can thiệp quá sâu đối với văn hóa nghệ thuật quần chúng, cũng như 

xu hướng thả nổi, không phê phán những tác giả, tác phẩm, chương trình đi 

ngược lại các giá trị chân, thiện, mỹ, những giá trị tốt đẹp của dân tộc và 

của địa phương.  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật nói chung và văn hóa nghệ thuật quần chúng nói riêng. Hoàn 

thành cơ bản việc thể chế hoá các quan điểm, đường lối, định hướng của 

Đảng về văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho loại hình này phát triển sâu 

rộng trong đời sống xã hội. 

Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn các lĩnh vực văn 

học, nghệ thuật; rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chế độ, chính sách 
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đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, như chế độ lương, nhuận bút, đãi 

ngộ tài năng, bồi dưỡng lao động nghề nghiệp, chế độ hưu.  

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch xã hội hoá các hoạt 

động văn học, nghệ thuật, làm rõ các lĩnh vực cần xã hội hoá, lĩnh vực Nhà 

nước và nhân dân cùng làm, lĩnh vực Nhà nước phải đầu tư bảo tồn, xây 

dựng và phát triển.  

Tăng mức đầu tư cho văn học, nghệ thuật; bảo đảm kinh phí cho các 

chương trình mục tiêu lớn, cho hoạt động sáng tạo của các hội văn học, 

nghệ thuật, xác định việc đầu tư này là đầu tư cho phát triển. Xây dựng đề 

án và cơ chế bảo tồn, truyền bá các loại hình văn học, nghệ thuật cổ truyền; 

có chính sách đặc biệt hỗ trợ sự phát triển của ngôn ngữ, chữ viết và văn 

học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số.  

Có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật; 

nâng cấp, cải tạo và xây mới một số nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm 

triển lãm văn học, nghệ thuật có chất lượng cao, tầm cỡ lớn, tính chất hiện 

đại ở các thành phố, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của đất nước.  

3.2. Một số nhóm giải pháp  

3.2.1. Nâng cao về nhận thức  

Như trên đã nêu, kết quả khảo sát cho thấy có gần 1/3 số lượng 

người được lấy ý kiến không có nhu cầu tham gia hoạt động văn nghệ quần 

chúng, họ đến với những hoạt động này vì những lí do như mở rộng mối 

quan hệ, được sinh hoạt cộng đồng (không trực tiếp tham gia các hoạt động 

văn nghệ), và nhiều người khi được hỏi có quan niệm phiến diện và sai lầm 

khi cho rằng những hoạt động văn hóa hóa văn nghệ quần chúng chỉ là hình 

thức tuyên truyền của Nhà nước về một lĩnh vực nào đó. Do đó, việc nâng 

cao nhận thức cho người dân trên địa bàn quận Ngô Quyền về mục đích, ý 
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nghĩa, lợi ích của hoạt động văn nghệ quần chúng là rất quan trọng, bởi nếu 

người dân có nhận thức đúng cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của các 

cấp ủy, chính quyền trên địa bàn quận Ngô Quyền thì hiệu quả của hoạt 

động này sẽ ngày càng nâng cao, tạo được sức lan tỏa trong tới cộng đồng 

một cách tích cực hơn. 

Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng việc cán bộ văn hóa, người dân cần có 

nhận thức đúng về những giá trị, lợi ích của hoạt động văn nghệ quần 

chúng vì những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh 

thần cho người dân mà còn tạo nên một không khí vui tươi, lành mạnh, 

đoàn kết trong những hoạt động khác trên địa bàn quận. Việc nâng cao 

nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động văn nghệ quần chúng cho cán bộ 

văn hóa (các cấp), người dân trên địa bàn quận cần được nhìn nhận ở các 

phương diện sau. 

Phải làm cho những đối tượng này nhận thức đúng đắn về những giá 

trị của những hoạt động này đem lại. Về phía cán bộ quản lý cần quán triệt 

rằng những hoạt động văn nghệ quần chúng là góp phần thực hiện đường 

lối văn nghệ của Đảng, được cụ thể hóa trong các văn bản pháp quy từ 

trung ương đến địa phương. Để làm được điều này, cơ quản quản lý văn 

hóa quận Ngô Quyền cần bám sát, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tuyên 

truyền với nội dung đã được quy định trong các văn bản chỉ đạo của trung 

ương, của Sở VH&TT Hải Phòng, Quận ủy – HĐND - UBND quận về vấn 

đề này. Những văn bản này là cơ sở có căn cứ để toàn thể cán bộ, người 

dân có được nhận thức đúng về tính ưu việt, sự cần thiết của hoạt động văn 

nghệ quần chúng thì mới tạo được bước chuyển cần thiết trong hành vi và 

điều này được xem là yếu tố then chốt, tạo nên sự thành công của những 

hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn trong thời gian tới.  

Hoạt động văn nghệ quần chúng góp phần không nhỏ giúp gắn kết 

tình cảm cộng đồng, tạo nên nhân cách và lối sống của con người, nâng cao 
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đời sống tinh thần của người dân ngày càng phát triển thì hoạt động này 

cần phải được coi trọng đúng mức từ các cấp lãnh đạo cho đến từng người 

dân. Cho nên, để tổ chức và thực hiện tốt hoạt động này thì công tác giáo 

dục tư tưởng cần được tiến hành, cả với cán bộ và đến từng người dân. Chỉ 

khi có sự vào cuộc đồng bộ từ phía cấp ủy, UBND quận cho đến các 

phòng, ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể thì hoạt động văn nghệ mới được 

tổ chức có bài bản và hệ thống.  

Việc thay đổi nhận thức của người dân trong việc chủ động, tích cực 

tham gia vào hoạt động văn nghệ quần chúng cũng rất quan trọng. Điều này 

tác động không nhỏ đến những quyết sách liên quan của UBND quận Ngô 

Quyền. Nếu một hoạt động văn nghệ quần chúng có sức lôi kéo đông đảo 

người dân tham gia thì bản thân hoạt động đó đã tạo nên sức sống và có sức 

lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Một hoạt động văn nghệ quần chúng 

được tổ chức không thu hút được người dân tham dự thì sẽ rất khó để duy 

trì hay tạo được động lực, sự hứng thú trong những lần tổ chức tiếp theo. 

Việc người dân tích cực tham gia hoạt động văn nghệ quần chúng còn có 

tác động đến việc lên kế hoạch, xây dựng chương trình văn nghệ quần 

chúng cho phù hợp, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người 

dân trên địa bàn.  

Để nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động văn nghệ quần 

chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền, cần thực hiện một số biện pháp cụ thể 

như sau: 

Làm tốt công tác tuyên truyền để giúp cán bộ và người dân trên địa 

bàn quận Ngô Quyền nhận thức được mục đích, ý nghĩa của hoạt động văn 

nghệ quần chúng trong đời sống tinh thần của người dân và những hoạt 

động này có vai trò cần thiết để giúp đời sống văn hóa của người dân được 

phát triển lành mạnh. Việc này cần được diễn ra thường xuyên, lồng ghép 
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vào những buổi sinh hoạt chính trị định kỳ ở cơ sở, họp Hội đồng nhân 

dân... đồng thời có sự phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể chính 

trị xã hội tuyên truyền, vận động mọi lực lượng tham gia hoạt động văn 

nghệ quần chúng. Với nhiều cách thức được thực hiện một cách đồng bộ sẽ 

tác động đến tâm lý, nhận thức của cán bộ, người dân nhà trường một cách 

có hiệu quả. 

Đối với cán bộ văn hóa, thông qua những giờ họp chuyên môn, lãnh 

đạo đơn vị cần có sự phân tích, động viên, khích lệ đối với các cán bộ văn 

hóa trực tiếp tham gia công tác tổ chức, quản lý hoạt động văn nghệ quần 

chúng để các đồng chí yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tạo dựng 

được phong trào lớn mạnh tại cơ sở. Phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền cổ động trực quan, đảm bảo tính mục đích, hệ thống và có tổ chức 

chặt chẽ.  

Đối với người dân, thông qua các buổi họp tổ dân phố, cán bộ văn 

hóa tham dự cần vận động, thu hút những người dân chưa tham gia các 

hoạt động văn nghệ quần chúng tham gia, từ quan sát, chuẩn bị cho đến 

tham dự, trải nghiệm trực tiếp các hoạt động này. 

Như vậy, việc thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân sẽ góp phần 

tăng cường, nâng cao hiệu quả của hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa 

bàn quận Ngô Quyền, đáp ứng được những mục tiêu văn hóa mà trong các 

Nghị quyết của quận đã đề ra. 

3.2.2. Hoàn thiện chính sách, cơ chế phối hợp và đầu tư cơ sở vật chất 

3.2.2.1. Hoàn thiện chính sách 

Cơ quan quản lý văn hóa quận Ngô Quyền cần cụ thể hóa đường lối, 

định hướng, giải pháp, cách thức tiến hành tổ chức hoạt động văn nghệ 

quần chúng trong các văn bản chỉ đạo các cấp, bởi đây là cơ sở pháp lý để 

công tác tổ chức hoạt động này được tiến hành đồng bộ, tạo được sự đồng 
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thuận, phối hợp giữa các lực lượng để hoạt động này có hiệu quả. Cùng với 

đó, việc xây dựng các hệ thống văn bản quản lý hoạt động văn nghệ quần 

chúng là một bước quan trọng trong việc tạo nền tảng cho quá trình quản lý 

hoạt động này trên địa bàn quận Ngô Quyền, tạo nên sự thống nhất trong 

quản lý, giúp việc quản lý, kiểm tra giám sát được thuận tiện, tránh được 

những tranh cãi không cần thiết.  

Để làm tốt công tác này, Quận ủy - HĐND - UBND quận Ngô 

Quyền cần xây dựng những tiêu chí đánh giá, bám sát mục tiêu đề ra trong 

việc tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng một cách cụ thể như đối tượng 

áp dụng, nguồn lực tổ chức và quản lý, phương pháp và cách thức tiến 

hành, mục tiêu cần đạt được, nguồn kinh phí cũng như những chế tài xử lý 

nếu cá nhân nào vi phạm. Những quy định này cần bám sát những định 

hướng cơ bản của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản 

chỉ đạo của Bộ VHTTDL, UBND thành phố Hải Phòng. Hệ thống văn bản 

phải đảm bảo không mâu thuẫn, phù hợp với điều kiện về tình hình kinh tế 

xã hội của quận Ngô Quyền, để khi triển khai có thể đạt hiệu quả cao. 

Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân, 

Sở VHTT và Du lịch thành phố; sự hướng dẫn, giúp đỡ hỗ trợ của các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố; sự phối kết hợp và hỗ trợ 

của các ban, ngành, đoàn thể trong quận; sự hưởng ứng ủng hộ của các cấp 

ủy Đảng và chính quyền các đơn vị cơ sở trong tổ chức các hoạt động văn 

hóa - thông tin, tuyên truyền và phong trào Nghệ thuật quần chúng. Chú 

trọng bám sát Nghị Quyết Đảng của Quận ủy; Đảng bộ cơ quan chính 

quyền quận, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong 

cơ quan; Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, Nhà nước phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quận, thành phố; 

Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, 
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chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. 

3.2.2.2. Đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trên địa bàn, bám sát 

hoạt động tại cơ sở 

Để người dân có ý thức tự giác tham gia hoạt động văn nghệ quần 

chúng, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao ý thức đoàn kết 

cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh thì rất cần có sự phối hợp của các 

phòng, ban, các tổ chức như: Phòng Văn hóa Thông tin, phòng Giáo dục, 

đoàn thanh niên quận, liên đoàn lao động... trong việc tổ chức và tham gia 

hoạt động văn nghệ quần chúng. Để làm được điều này, UBND quận Ngô 

Quyền sớm xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện tổ chức hoạt động văn 

nghệ quần chúng và cử cán bộ chuyên trách theo dõi sao cho có hiệu quả.  

Đồng thời, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người 

dân trong việc tham gia hoạt động văn nghệ quần chúngcũng cần được tiến 

hành thường xuyên, nhất là thông qua các sinh hoạt định kỳ của tổ dân phố. 

Cần thiết lập mối quan hệ thường xuyên với các lực lượng như cán bộ văn 

hóa chuyên trách của quận, công chức văn hóa của phường, chủ nhiệm các 

CLB, hội, đoàn thể,… để có được những sự hợp tác, phối hợp thật sự hiệu 

quả.UBND quận Ngô Quyềncũng cần xem xét để có các chính sách trong 

việc hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn nghệ quần chúng cấp phường, 

quận (tuỳ theo nội dung của từng chương trình). UBND quận cũng cần 

quan tâm hơn nữa, có các chính sách khen thưởng thỏa đáng với các tập 

thể, các nhân có nhiều đóng góp và thành tích trong hoạt động văn nghệ 

quần chúng theo các hình thức: khen thưởng cho mỗi cuộc thi, hội diễn, chủ 

điểm, khen thưởng nhân dịp sơ kết, tổng kết các phong trào,… 

Chủ động xây dựng kế  hoạch hoạt động của cơ quan, của từng cá 

nhân trong năm, từng quý, từng tháng cụ thể khoa học và có tính khả thi 

cao. Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của cơ quan, chế độ giao ban 
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hàng tuần, hàng tháng. Bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn khách 

quan,chủ quan của cơ sở; Phối kết hợp với cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị.  Chú trọng trong đổi 

mới mở rộng các loại hình hoạt động và nâng cao chất lượng các cuộc thi, 

lien hoan nghệ thuật, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật; Nâng cao 

chất lượng các CLB văn nghệ quần chúng tại quận và cơ sở.  

3.2.2.3. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động văn 

nghệ quần chúng 

Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động văn nghệ quần 

chúngchưa đáp ứng được công tác tổ chức hoạt động này cho người dân 

trên địa bàn quận. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nhiều trang thiết bị tổ 

chức chương trình, hội thi, hội diễn phải thuê ngoài, điều này dẫn đến 

không chủ động trong lịch tập luyện, nhiều tiết mục phải tập chay, không 

có nhạc,… Một số thiết bị loa đài, amply của nhiều CLB đã được trang bị 

khá lâu nay đã xuống cấp. Hay một số tiết mục văn nghệ quần chúng cấp 

quận còn chưa được đầu tư về trang phục. Một số thiết bị chuyên dụng 

phục vụ cho sân khấu quần chúng như đèn trang trí, máy tạo khói chưa đáp 

ứng được yêu cầu của một số tiết mục. Để sớm khắc phục những tồn tại, 

hạn chế đã nêu, UBND quận Ngô Quyền cần quan tâm thực hiện một số 

giải pháp như: 

UBND quận Ngô Quyền cần dành một phần kinh phí hàng năm để 

đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó chú trọng đến việc hoàn thiện, nâng cấp các 

điểm tổ chức sinh hoạt văn nghệ quần chúng định kỳ, từ quận cho đến 

tuyến phường, nhà văn hóa tổ dân phố theo đúng tiêu chuẩn, đầu tư các 

thiết bị tập luyện cho những hoạt động văn nghệ quần chúng đặc thù như 

múa, kịch,… Khi chưa có điều kiện mua sắm mới đồng bộ các trang thiết bị 

chuyên dụng trong luyện tập, UBND quận Ngô Quyền cũng như các 
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phường trên địa bàn cần hỗ trợ kinh phí trong việc thuê trang phục, trang 

âm, thiết bị tạo hiệu ứng sân khấu đối với một số tiết mục văn nghệ của 

đơn vị, kể cả biểu diễn trên địa bàn quận cũng như đi giao lưu, thi đấu bên 

ngoài. Bởi một tiết mục được đầu tư bài bản sẽ tạo nên sự hấp dẫn, thu hút 

sự quan tâm của người dân hơn là một tiết mục được đầu tư hời hợt, không 

đem đến một giá trị tích cực nào, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay có quá 

nhiều chương trình văn nghệ, trò chơi truyền hình, chương trình thực tế của 

các đài truyền hình hấp dẫn người dân. Bên cạnh việc đầu tư, mua sắm mới 

trang thiết bị thì các đơn vị được cấp cũng cần có qui chế hướng dẫn và tạo 

điều kiện cho những ai có nhu cầu được sử dụng các địa điểm sinh hoạt và 

các trang thiết bị đã có vào hoạt động văn nghệ quần chúng, đảm bảo việc 

sử dụng này đúng mục đích, tránh gây lãng phí và hỏng hóc. Trước mặt, 

UBND quận cần: 

Quan tâm, tạo điều kiện sắp xếp cho trung tâm văn hóa - thông tin 

quận có trụ sở hoạt động theo tiêu chuẩn như hội trường đa năng; Khu hoạt 

động chức năng phù hợp với các tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ: có các 

phòng để sinh hoạt các câu lạc bộ và mở lớp dạy nghiệp vụ, đầu tư  các 

trang thiết bị cần thiết để tổ chức các hoạt động Văn hóa nghệ thuật và 

thông tin tuyên truyền. 

Tạo điệu kiện về kinh phí và cơ sở vật chất xây dựng thư viện điện 

tử, đầu tư các nguồn tư liệu cho thư viện quận, đáp ứng nhu cầu ngày càng 

đổi mới của quần chúng nhân dân thực hiện tốt phong trào "văn hóa đọc" 

tại cơ sở. 

Đầu tư và sửa chữa trụ sở tại Số 01 Phạm Minh Đức vì hiện nay 

xuống cấp nghiêm trọng (các cửa sổ, cửa ra vào, hành lang bị rạn nứt lớn, 

có nguy cơ đổ sập gây nguy hiểm). 

Bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy vì hiện nay kho sách và 
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toàn bộ khu trụ sở không có bình cứu hỏa nên rất dễ gây hỏa hoạn. 

Được cấp trang thiết bị cơ sở vật chất để phục vụ công tác chuyên 

môn: Đàn organ, piano, âm thanh, loa máy, máy vi tính...các trang thiết bị 

để làm công tác tuyên truyền cổ động trực quan. 

Cấp đủ nguồn kinh phí đủ để trung tâm tổ chức tốt các hoạt động 

văn hóa - thông tin và phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực  

 Trong thời gian tới, việc thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động văn 

nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền rất cần đội ngũ làm công 

tác này cần được quan tâm, bồi dưỡng và thường xuyên nhằm trau dồi kỹ 

năng, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, lực lượng 

tham gia, tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúngchủ yếu là cán bộ văn hóa 

chuyên trách tại trung tâm văn hóa thông tin quận, chủ nhiệm các CLB và 

một số cán bộ đoàn hội trên địa bàn quận. Để hoạt động văn nghệ quần 

chúngđược hiệu quả thì việc tăng cường, bổ sung và phát triển đội ngũ kế 

cận là hết sức cần thiết và phải được ưu tiên. Trước mắt, cơ quan quản lý 

văn hóa quận Ngô Quyền cần tạo điều kiện để các đồng chí đã và đang 

tham gia tổ chức các hoạt động này được tham gia các lớp đào tạo và bồi 

dưỡng nghiệp vụ, tiếp cận được những kiến thức mới trong việc tổ chức 

hoạt động văn nghệ quần chúng, đáp ứng được tình hình mới trên tinh thần 

những cán bộ chuyên trách, những người trực tiếp tham gia tổ chức những 

hoạt động này cần phải có năng lực về mặt chuyên môn, có tố chất thủ lĩnh 

để đưa hoạt động văn nghệ quần chúngđược hiệu quả, thu hút nhiều người 

dân tham gia. Chỉ có thế mới phát huy được những giá trị tích cực của các 

hoạt động này bởi khi những hoạt động này hiệu quả, đáp ứng được nhu 

cầu thiết thực thì mới thực sự thu hút được đông đảo người dân tham gia. 
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Bên cạnh đó, nguồn nhân lực tham gia những hoạt động văn nghệ quần 

chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền đến từ chính những người dân sinh 

sống trên địa bàn, những người tích cực trong công tác phong trào và có tố 

chất, năng khiếu liên quan đến các lĩnh vực văn nghệ. Một cán bộ chủ 

nhiệm CLB thơ tâm huyết với phong trào sẽ là nguồn động lực, truyền cảm 

hứng cho cả CLB hay một giọng hát hay trong CLB thanh nhạc quận cũng 

kích thích, thu hút sự tham gia của nhiều người. Khi đó, chính họ chủ động 

góp sức với các cán bộ văn hóa, chủ nhiệm các CLB trong những hoạt 

động văn nghệ quần chúng. Lúc này, đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực văn 

nghệ quần chúng mới có đủ số lượng và chất lượng, đúng với chủ trương 

đã đề ra. 

 Bên cạnh đó, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, cán bộ 

tuyên truyền có đầy đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới phương pháp hoạt động. Tích 

cực hoạt động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Mở rộng mạng lưới cộng 

tác viên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng có hiệu quả 

lực lượng giáo viên chuyên sâu các loại hình năng khiếu chất lượng cao. 

bảo đảm chương trình giáo án, bài giảng thiết thực, hiệu quả, hiện đại phù 

hợp với từng đối tượng quần chúng nhân dân. 

3.2.4. Xã hội hóa liên quan đến hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng 

 Ngày 8 tháng 4 năm 2008, Bộ VHTT&DL có Chị thị số 32  

/2008/CT-BVHTT&DL về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xã 

hội hoá các lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. Như vậy, việc triển khai 

thực hiện chủ trương xã hội hoá liên quan đến hoạt động văn nghệ quần 

chúng đã có văn bản chỉ đạo cụ thể và điều này góp phần nâng cao mức 

hưởng thụ văn hoá văn nghệ cho nhân dân. Tuy vậy, công tác xã hội hoá 

trong lĩnh vực văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền trước 
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đây còn phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng là một quận 

nội thành và yêu cầu chủ trương xã hội hoá chung trong lĩnh vực này. 

Nguyên nhân chủ yếu là do các cấp, các ngành trên địa bàn quận chưa có 

nhận thức đầy đủ về chủ trương xã hội hoá, còn tư tưởng bao cấp, trông 

chờ đầu tư của Nhà nước cho các lĩnh vực văn hoá nói chung. Để tiếp tục 

đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện công tác xã hội 

hoá trong lĩnh vực văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, cơ quan quản 

lý văn hóa cần thực hiện tốt các vấn đề sau đây: 

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, 

các cơ chế, chính sách của Nhà nước về xã hội hoá trong lĩnh vực văn hóa, 

làm cho mọi tầng lớp có nhận thức sâu sắc và đầy đủ về công tác xã hội 

hoá trong các lĩnh vực văn hoá, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ 

chức, cá nhân có thành tích trong công tác xã hội hoá, đồng thời rút kinh 

nghiệm và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tiên tiến. 

 Chú trọng hơn nữa việc xây dựng quy chế và có giải pháp thu hút 

được nhiều nguồn lực từ nhân dân, các cơ sở ngoài công lập, các thành 

phần kinh tế tham gia và đóng góp kinh phí trong các hoạt động văn nghệ 

quần chúng trên địa bàn. 

 Hoạt động tuyên truyền, vận động công tác xã hội hóa trong lĩnh vực 

văn nghệ quần chúng cần được sự hưởng ứng, tự nguyện thực hiện của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài quận.  

Phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, với phương châm “Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong thực hiện xã hội hóa văn hoá các 

hoạt động văn nghệ quần chúng, sao cho những hoạt động này được sử 

dụng nguồn lực đúng mục đích, có ý nghĩa và đem lại lợi ích thiết thực cho 

người dân. 
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3.2.5. Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng 

Do xác định đúng tầm quan trọng của phong trào văn nghệ quần 

chúng nên trong thời gian qua, quận ủy, UBND quận Ngô Quyền luôn dành 

sự quan tâm đặc biệt cho phong trào này và được thể hiện rõ nét qua việc 

chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, đặc biệt là Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin quận đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, xây dựng đội văn nghệ và thành lập các loại hình câu lạc bộ (CLB) 

cấp quận và ở các phường... Hình thức sinh hoạt theo nhu cầu, sở thích  này 

đóng góp tích cực vào những hoạt động, giao lưu biểu diễn vào các dịp lễ, 

Tết trên địa bàn quận. Đặc biệt, hằng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin 

phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội 

diễn và qua đó, tìm ra những hạt nhân mới, nhiệt tình, năng động và có 

năng khiếu để làm lực lượng kế cận và phát triển phong trào văn nghệ quần 

chúng ở cơ sở, tạo nên sự phát triển ổn định. 

Bên cạnh đó, UBND quận Ngô Quyền cũng thường xuyên cử cán bộ 

có chuyên môn xuống từng phường tổ chức các lớp hướng dẫn xây dựng 

phong trào văn nghệ quần chúng cho các đối tượng là cán bộ cấp phường 

và trưởng các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, các cán bộ phong trào nhằm duy trì 

những tiết mục múa, hát, ngâm thơ... mang âm hưởng của địa phương, 

cũng như giúp cơ sở trong việc biên đạo, dàn dựng chương trình văn nghệ, 

nhằm tạo nên sự đa dạng, phong phú trong hình thức thể hiện, tạo nên bản 

sắc riêng cho từng đơn vị, tránh hiện tượng dập khuôn, giống nhau khi biểu 

diễn ở hội diễn, hội thi. Ông Nguyễn Duy Khương, phường Lê Lợi, cho 

biết: Hiện tại, phường chúng tôi có 1 đội văn nghệ với sự tham gia của 12 

thành viên, bao gồm cả nhạc công, dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng 

Văn hóa và Thông tin. Đội văn nghệ vẫn thường xuyên luyện tập vào 

những khi rảnh rỗi tại nhà văn hóa và giao lưu với các phường lân cận. 
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Trong quá trình luyện tập, giao lưu, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, các 

thành viên còn chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, kỹ năng diễn xuất, 

biểu diễn trên sân khấu đối với các tiết mục không chuyên hay đơn giản chỉ 

là cách tuyên truyền cho bà con lối xóm đến tham dự, động viên cho phong 

trào được phát triển lớn mạnh. 

Ngoài ra, để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người 

dân các phường trên địa bàn quận, phòng văn hóa và thông tin còn phối 

hợp với trung tâm văn hóa - thông tin quận và UBND các phường tổ chức 

các buổi tập huấn cho cán bộ văn hóa, chủ nhiệm các CLB về những hình 

thức tổ chức văn nghệ quần chúng mới, phù hợp với điều kiện, cơ sở vật 

chất, nguồn nhân lực của từng phường. Những hoạt động này phải hướng 

đến mục tiêu đa dạng hóa các loại hình biểu diễn văn nghệ quần chúng và 

đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân trên địa bàn, cũng 

như tạo điều kiện cho các hạt nhân, các đội văn nghệ ở cơ sở được thường 

xuyên tiếp cận với ánh đèn sân khấu. 

 Việc đa dạng hóa, đổi mới hình thức của hoạt động văn nghệ không 

chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn quận Ngô 

Quyền, mà còn góp phần thực hiện được mục đích trong việc tổ chức các 

hoạt động văn nghệ quần chúng, đó là thông qua những hoạt động này thắt 

chặt tình làng nghĩa xóm ở các khu dân cư trên địa bàn, góp phần đảm bảo 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn 

xã hội như cờ bạc, ma túy, uống rượu say gây mất trật tự an ninh đã dần 

được loại ra khỏi đời sống cộng đồng. Để giải pháp này có tính khả thi cần 

tập trung làm tốt một số công việc trọng tâm như: 

Cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn quận Ngô Quyền cần phối hợp 

chặt chẽ với các hội văn học, nghệ thuật quận Ngô Quyền nhằm công bố, 

giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lương tốt, là 

cơ sở để đa dạng hóa các hình thức, tiết mục văn nghệ quần chúng. 
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Cơ quan quản lý văn hóa cần tổ chức nghiên cứu, tiếp thu có chọn 

lọc những giá trị văn hóa nghệ thuật của ông cha ta và của thế giới, vận 

dụng sáng tạo, làm phong phú những hình thức biểu hiện mới mà vẫn giữ 

được bản sắc văn hóa, vì lợi ích chung và sự phát triển lành mạnh của các 

hoạt động văn nghệ.  Nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy tại các lớp 

năng khiếu, các CLB sở thích. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật 

ở các bộ môn, loại hình nghệ thuật, định hướng nghề nghiệp cho thanh 

thiếu nhi và quần chúng nhân dân. Mở rộng các hình thức liên kết đào tạo, 

quan tâm đầu tư các câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ sáng tạo, nghệ thông 

tin, câu lạc bộ sáng tác thơ văn cho mọi lứa tuổi. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB, các hội, đoàn thể. Khuyến 

khích các cá nhân có những sáng tác đóng góp cho sự phát triển của hoạt 

động văn nghệ quần chúng trên địa bàn. 

3.2.6. Đẩy mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng, thanh tra, kiểm tra 

Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, 

thanh tra, kiểm tra sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng, thúc 

đẩy hoạt động quản lý trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như góp phần ý thức mỗi cán bộ 

quản lý văn hóa trên địa bàn quận Ngô Quyền thạo chuyên môn, vững 

nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đa dạng của hoạt động này trên 

địa bàn. Theo kế hoạch 2017, Sở VH&TT Hải Phòng sẽ tập trung thanh tra 

các tổ chức, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

trên địa bàn thành phố; UBND thành phố Hải Phòng trong giao ban Quý 

cũng giao cho các phòng VH&TT quận xây dựng kế hoạch thanh tra đột 

xuất khi phát hiện tổ chức, đơn vị có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc tiếp 

tục thực hiện Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ và 

thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ VHTT&DL, văn bản hướng dẫn của Sở 
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VH&TT Hải Phòng. Việc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch công tác 

thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào một số nội dung: 

phát động và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ 

sở; tập huấn và bồi dưỡng các nhân tố then chốt trong phát động phong trào 

văn hóa, văn nghệ quần chúng; tính hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt 

động này đối với đời sống tinh thần của người dân thông qua việc đánh giá 

của chính cộng đồng,… Theo đó, nhóm giải pháp này sẽ tập trung vào một 

số  nội dung chính sau: 

Thứ nhất, cơ quan quản lý văn hóa các cấp cần hưởng ứng và thực 

hiện nghiêm túc kế hoạch thi đua do Sở VH&TT Hải Phòng phát động. 

Thứ hai, các đơn vị nghiệp vụ từ Sở VH&TT Hải Phòng, phòng 

VH&TT Ngô Quyền, trung tâm VH-TT quận Ngô Quyền cho đến công 

chức văn hóa phường tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn 

hóa nói chung và hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng. Kịp thời khen 

thưởng và thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các 

quy định có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. 

Thứ ba, các cá nhân, đơn vị có liên quan đến tổ chức hoạt động văn 

hóa, văn nghệ quần chúng phấn đấu hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ, 

kế hoạch, chương trình đã đăng kí và theo kế hoạch hoạt động chung của 

Quận, trong đó tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện, tổ chức hoạt động này 

trong thời gian tới. 

Thứ tư, để có căn cứ xác đáng cho hoạt động thanh, kiểm tra, các 

đơn vị liên quan đến công tác quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ quần 

chúng cần tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện văn bản qui phạm pháp 

luật; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ, quy chế phối 
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hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tổ 

chức văn hóa văn, văn nghệ theo đúng qui định của pháp luật.  

Thứ năm, thường xuyên làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các hoạt động liên quan; đề xuất 

khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tổ chức thực hiện đúng, kịp thời và 

có hiệu quả việc chấp hành chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động 

tổ chức văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. 

 Tiểu kết 

Trong các ngày lễ tết, lễ hội, lễ kỷ niệm của địa phương, chương 

trình văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền được tổ chức có 

nội dung sâu sắc, sát thực phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức nhằm nâng cao nhu 

cầu thưởng thức, sinh hoạt của cộng đồng như: câu lạc bộ giới thiệu sách 

báo, câu lạc bộ thơ ca, tổ chức các cuộc thi kể chuyện, ngâm thơ, thi vẽ 

tranh, chụp ảnh nghệ thuật, sáng tác dân ca, âm nhạc,... Điều này đã góp 

phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong tổ chức, quản lý 

hoạt động này. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của các loại hình 

giải trí, truyền thông,… đã dẫn đến sự thay đổi trong tổ chức các hoạt động 

văn nghệ quần chúng thì mới đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, vui chơi 

của cộng đồng. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu của chương 3 đã chỉ ra 

được xu hướng phát triển và định hướng trong công tác quản hoạt động văn 

nghệ quần chúng. Đây là định hướng cơ bản giúp chúng tôi đưa ra những 

giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động 

này trong thời gian tới. Về cơ bản, chúng tôi đưa ra 3 nhóm giải pháp, đó 

là: Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực. 

Nhóm giải pháp về xã hội hóa. Nhóm giải pháp về đổi mới hình thức tổ 

chức hoạt động văn nghệ không chuyên. 
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Như vậy, với thực tế của công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần 

chúng và xu thế biến đổi, định hướng về tổ chức, quản lý hoạt động văn 

nghệ quần chúng trên địa bàn Ngô Quyền, chúng tôi đã đề ra các nhóm 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức những hoạt 

động này trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến giải pháp  thay 

đổi nhận thức của các cấp quản lý, của người dân bởi chỉ có nhận thức 

đúng về hoạt động này mới có ý thức chủ động tham gia một cách tích 

cực và điều này mới đem lại tính hiệu quả trong việc tổ chức những 

hoạt động này. 



 80 

KẾT LUẬN 

 

Văn nghệ quần chúng là nhu cầu thiết thực trong đời sống của người 

dân từ bao đời nay, cũng như là nhân tố đáng kế, góp phần không nhỏ đối 

với sự nghiệp phát triển đất nước. Việc tổ chức các hoạt động văn nghệ 

quần chúng có mục đích đáp ứng, nâng cao nhu cầu văn hóa, giải trí của 

nhân dân là một trong những chức năng quan trọng trong lĩnh vực quản lý 

văn hóa trên địa bàn quận Ngô Quyền. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

nói trên, trong những năm gần đây, thành phố Hải Phòng, cũng như quận 

Ngô Quyền đã đầu tư nghiên cứu, xây dựng, tổ chức nhiều loại hình nghệ 

thuật có nội dung phong phú, đạt chất lượng cao và mỗi loại hình nghệ 

thuật đều gắn với một chủ đề nhất định. Thông qua các loại hình hoạt động: 

biểu diễn ca múa nhạc, hội thi, hội diễn, liên hoan,... đã tạo ra sân chơi 

nghệ thuật lành mạnh, thu hút công chúng mọi lứa tuổi tham gia. Nhiều 

chương trình nghệ thuật đã đem đến cho người dân trên địa bàn những ấn 

tượng sâu sắc, luôn thu hút đông đảo người xem, góp phần làm cho quận 

Ngô Quyền ngày càng trở nên năng động, xứng đáng với vị thế là trung tâm 

của thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của 

khán giả hiện nay đã thay đổi và bị chi phối bởi sự phát triển của các 

phương tiện nghe nhìn. Sự du nhập các loại hình nghệ thuật mới trên thế 

giới đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thẩm mỹ của công chúng. Những diễn 

biến của hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng khá phức tạp, bên cạnh 

những nhân tố tích cực hoạt động phục vụ nhân dân, hướng đến sự tiến bộ, 

văn minh của đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh” thì xuất hiện những biểu hiện thiếu lành mạnh do ảnh 

hưởng bởi mặt trái của cơ chế thị trường, sự tiếp nhận thiếu chọn lọc. 

Trong quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa sâu rộng như hiện nay, 

chúng ta phải đối diện với những thách thức, cũng như có được những cơ 
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hội để phát triển, làm phong phú đa dạng hơn trong những hình thức biểu 

hiện của các hoạt động văn nghệ quần chúng. Trong những năm qua, hoạt 

động văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền đã đạt được 

những kết quả đáng ghi nhận. Song nhìn chung, hoạt động này trên địa bàn 

quận vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn hiện nay, hiệu quả tổ chức 

hoạt động văn nghệ quần chúng cho người dân ở quận Ngô Quyền chưa cao. 

Chính điều này đã đặt ra yêu cầu nghiên cứu về lĩnh vực này để có những giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới. 

Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đã trình bày về cơ sở lý luận, tổng 

quan về hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng. Đây được xem là khung lý thuyết cần thiết, xuyên suốt trong nghiên 

cứu của đề tài bởi chúng tôi đã xác định được đúng nội dung quản lý nhà nước 

về hoạt động văn nghệ quần chúng, cũng như vai trò của hoạt động văn nghệ 

quần chúng đối với cộng đồng và mỗi cá nhân. Trên cơ sở này, chúng tôi đã 

vận dụng đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về hoạt động văn 

nghệ quần chúng để tìm hiểu về hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô 

Quyền. Qua thực trạng công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng ở quận 

Ngô Quyền, trên cơ sở khung lý thuyết đã xây dựng, chúng tôi đã có những 

đánh giá về hoạt động này. Đây chính là cơ sở trong việc đưa ra những giải 

pháp nhằm phát huy những mặt tích cực, cũng như giảm thiểu những hạn chế 

mà công tác quản lý đã và đang gặp phải. Trên cơ sở nhìn nhận những ưu 

điểm và những hạn chế trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động văn nghệ 

quần chúng hiện nay, rất cần những cơ quan hữu quan cần thường xuyên 

quan tâm đến hoạt động này và thể chế hóa bằng những chủ chương, chính 

sách cụ thể, phù hợp. Những điều này góp phần tác động tích cực, nhằm 

nâng cao đời sống tinh thần của người dân, cũng như tạo nên những sân 

chơi lành mạnh giúp người dân được thỏa sức sáng tạo, biểu diễn trong một 
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số lĩnh vực nghệ thuật như ca nhạc, thơ, múa, kịch,... Điều này góp phần 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hướng đến giúp người dân có được một 

lối sống lành mạnh, nhân cách tốt để hạn chế thấp nhất những tác động của 

tệ nạn xã hội trong bối cảnh hiện nay.  

Qua kết quả điều tra và nghiên cứu cho thấy những biện pháp tổ chức, 

quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng mà tác giả xây dựng có tính cần thiết 

và khả thi cao, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội trên địa bàn cũng như nhu 

cầu của người dân hiện nay. Để hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn 

quận Ngô Quyền ngày càng phát triển đa dạng cả về hình thức và nội dung 

rất cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm hướng đến giúp người 

dân được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động văn nghệ quần chúng, 

tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tính sáng tạo của người dân. Đồng thời , 

tổ chức thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động này còn là điều kiện 

giúp các nhà tổ chức phát hiện các hạt nhân văn nghệ, từ đó có kế hoạch 

định hướng lựa chọn, bồi dưỡng để lan tỏa tích cực trong cộng đồng, đáp 

ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh của người dân. 
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Phụ lục 1 

BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH QUẬN NGÔ QUYỀN,  

HẢI PHÒNG 

 

 

 

1.1. Bản đồ địa giới quận Ngô Quyền 

Nguồn: Dữ liệu bản đồ Google 2018. 
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Phụ lục 2 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

 

1. Câu hỏi cán bộ quản lý văn hóa 

a. Hiện nay có những vấn đề gì đặt ra trong việc quản lý hoạt động 

văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền? 

b. Để việc quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô 

Quyền được hiệu quả hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, theo ý 

kiến ông/ bà cần có giải pháp gì? 

2. Câu hỏi chủ nhiệm câu lạc bộ tham gia tổ chức hoạt động văn nghệ quần 

chúng tại quận Ngô Quyền 

a. Ông/ bà có đề xuất gì để việc tổ chức hoạt động văn nghệ quần 

chúng tại quận Ngô Quyền được hiệu quả hơn trong thời gian tới? 

b. Ông/ bà có kiến nghị gì về công tác quản lý hoạt động văn nghệ 

quần chúng tại quận Ngô Quyền hiện nay? 

3. Câu hỏi người dân trực tiếp tham dự 

a. Công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô 

Quyền có tác động gì đến ông/ bà không? 

b. Để đổi mới hình thức và nội dung hoạt động văn nghệ quần chúng 

tại quận Ngô Quyền, ông/ bà có đề xuất gì với cơ quan quản lý văn hóa 

không? 

4. Câu hỏi người dân đến xem 

a. Việc tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền 

cần thay đổi gì để thu hút đông hơn người tham dự. 

b. Ông/ bà có đề xuất gì về nội dung và hình thức tổ chức hoạt động 

văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền để đáp ứng được nhu cầu của 

người dân? 
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Phụ lục 3 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

 

Để giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề tài luận 

văn thạc sĩ “Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng”, ông/ bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về những 

vấn đề sau, bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống. Những ý kiến của ông/ bà 

chỉ sử dụng trong phạm vi của luận văn, không vì những mục đích nào 

khác. 

Câu 1: Ông/ bà hãy cho biết một số thông tin về bản thân? 

- Họ và tên (không nhất thiết phải ghi): 

………………………………….. 

- Giới tính: Nam     Nữ   

Câu 2: Ông/ bà cho biết mục đích tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ 

STT Mục đích chính Lựa chọn 

1 Yêu thích hoạt động văn nghệ  

2 Được giao lưu mở rộng mối quan hệ  

3 Giải trí  

4 Được tham gia các hoạt động cộng đồng  

5 Những mục đích khác  

 

Câu 3: Ông/ bà cho biết thái độ của mình đối với công tác tổ chức hoạt 

động văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Ngô Quyền  

STT Thái độ của bản thân Lựa chọn 

1 Rất hài lòng  

2 Tương đối  

3 Bình thường  

4 Không hài lòng  
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Câu 4: Ông/ bà hãy lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động văn nghệ quần 

chúng mà mình có nhu cầu 

STT Hình thức tổ chức Lựa chọn 

1 
Chương trình chung (hội thi, hội diễn, liên quan 

văn nghệ cấp quận) 

 

2 CLB sở thích, giao lưu giữa các CLB  

3 Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề  

4 
Các hoạt động khác (như sáng tác thơ, nhiếp 

ảnh...) 

 

 

Xin trân trọng cảm ơn ông/ bà đã dành thời gian trả lời các câu hỏi! 



 96 

Phụ lục 4 

DANH MỤC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG ĐƯỢC 

TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGÔ QUYỀN  

TT ĐƠN VỊ TIẾT MỤC 

1 P. Đông Khê - Ca cảnh Chèo: Tự hào mảnh đất quê hương 

2 CLB dân ca HP - Tốp nữ (Quan Họ BN): Mời nước mời trầu 

3 P. Cầu Tre - Tốp ca nam (TH Thái Phiên): Ngày hội non sông 

4 P. Đồng Quốc Bình - Tốp ca nữ (SS4): Màu cờ tôi yêu 

5 P. Gia Viên - Nam Chính: Người là niềm tin tất thắng 

6 P. Lạch Tray - Song ca và tốp múa: Tình ca Tây Bắc 

7 P. Vạn Mỹ - Múa (Sao Sáng 3):   Mùa xuân trên bản 

8 P. Đằng Giang - Đơn ca nam và tốp múa: Tình ca Hải Phòng. 

9 Trg. Sao Sáng 7 - Tốp ca và tốp múa:  Ta mãi tự hào 

10 P. Đằng Giang - Hợp ca:  Khúc quân ca Trường Sa. 

11 
P. Lạch Tray 

- Thanh Thủy và tốp múa: Bác Hồ một tình yêu 

bao la 

12 P. Vạn Mỹ - Gia Cường và tốp múa: Tổ quốc gọi tên mình 

13 Trg Sao Sáng  8 - Tam ca nữ: Hải Phòng thành phố tuổi thơ 

14 P. Cầu Đất -  Phương Nam :  Nỗi nhớ người đi biển 

15 Trg TH Đằng Giang - Hát múa: Hãy đến với con người Việt Nam tôi 

16 P. Lê Lợi - Ngọc Bẩy và tốp múa: Mùa xuân bên cửa sổ 

17 P. Cầu Tre -      - Thanh Hà và tốp múa (SS6): Những giấc mơ 
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tuôỉ thơ 

18 Trg MN Đồng Tâm - Hát múa: Việt Nam ơi! 

19 P. Lương Khánh Thiện - Ánh Hào và tốp múa: Vầng trăng Bác Hồ 

20 P. Lạc Viên - Tốp ca và tốp múa: Ca ngợi tổ quốc 

21 
P. Đồng Quốc Bình 

- Hát múa (TH LHP):  Thành phố hoa Trạng 

Nguyên 

 

Bảng 4.1: Tiết mục văn nghệ quần chúng tham gia Liên hoan Ca múa nhạc 

quần chúng Quận Ngô Quyền chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 
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TT ĐƠN VỊ TIẾT MỤC 

1 Quận Đoàn 
Việt Nam gấm hoa 

Tốp ca + tốp múa: Trường THPT Hàng Hải 

2 P. Lê Lợi 
Tổ quốc nhìn từ biển 

Tốp ca+ tốp múa: Trường TH Chu Văn An 

3 Phường Máy Tơ 
Miền xa thẳm 

Đơn ca + tốp múa: Trường MN Sao Biển 

4 
 

Phường Gia Viên 

Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ 

Tốp ca + tốp múa: Trường TH Kim Đồng 

5 Phường Máy Tơ 
Múa: Hương quê - Trường TH Nguyễn 

Thượng Hiền 

6 Phường Lạc Viên Đơn ca + tốp múa: Tình ca Hải Phòng 

7 Phường Cầu Tre 
 Ngày mới trên đất Ngô Quyền 

Tốp ca + tốp múa: Trường Tiểu học Thái Phiên 

8 
CLB CMN  

quận Ngô Quyền 

Tốp ca + tốp múa: Tiến bước dưới quân kỳ 

9 P. Đồng Quốc Bình 
 Người về thăm quê 

Đơn ca + tốp múa: Trường MN Sao Sáng 4 

10 Phường Máy Chai 
Việt nam gấm hoa 

Tốp ca + tốp múa: Trường TH Nguyễn Du 

11 
CLB CMN  

Hoa Hướng Dương 

Tốp ca nam: Đêm Trường Sơn nhớ Bác 

12 Phường Đông Khê 
Quê hương tình yêu và tuổi trẻ 

Song ca + tốp múa: Trường MN Sao Sáng 8 

13 Phường Vạn Mỹ Múa: Duyên quê - Trường MN Sao Sáng 3 

14 Phường Cầu Tre Bay qua biển Đông 
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Đơn ca + tốp múa: Trường MN 8/3 

15 Phường Lạch Tray 
Hồn quê 

Tam ca + tốp múa: Trường MN Đồng Tâm)  

16 Phường Đồng Quốc Bình 
Em đi xem hội trăng rằm 

Đơn ca + tốp múa: Trường MN 20/10 

17 Phường Cầu Đất Múa: Dáng Xuân - Trường MN Sao Sáng 5 

18 Phường Đồng Quốc Bình 
Âm vang Ngô Quyền 

Tốp ca + tốp múa: Trường TH Lê Hồng Phong 

19 P. Máy Chai 
Màu hoa đỏ 

Đơn ca + tốp múa: Tổ dân phố P. Máy Chai 

20 Phường Đằng Giang 
Ta mãi tự hào 

Tốp ca + tốp múa: Trường MN Sao Sáng 7 

Bảng 4.2: Tiết mục văn nghệ quần chúng tham gia Liên hoan Ca – Múa – 

Nhạc quần chúng Quận Ngô Quyền - năm 2017 
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Phụ lục 5 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG 

ĐƯỢC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGÔ QUYỀN 

 

 

Hình 5.1: Tiết mục múa “Hồn Sen Việt” (Mầm non Chim Non) - Nguồn: 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền. 

 
 

Hình 5.2: Tiết mục hát múa “ Ngô Quyền quê hương tôi” (Mẫu giáo Sao 

Sáng 8). Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền. 
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Hình 5.3: Tiết mục hát múa “Ngày hội non sông” (Tiểu học Lê Hồng 

Phong). Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền. 

 
 
 

Hình 5.4: Tiết mục hát múa “Ca ngợi Tổ quốc” (Tiểu học Thái Phiên). 

Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền. 
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Hình 5.5: Tiết mục múa “Duyên dáng Việt Nam” (Mẫu giáo Sao Sáng 7). 

Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền. 

 

 

Hình 5.6: Hát múa “Ngày mới trên đất Ngô Quyền” (Tiểu học Thái Phiên). 

Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền. 
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Hình 5.7: Tiết mục tham gia Liên hoan Ca – Múa – Nhạc thiếu nhi quận Ngô 

Quyền – Hè 2017. Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền. 
 

 

Hình 5.8: Tiết mục tham gia Liên hoan Ca – Múa – Nhạc thiếu nhi quận Ngô 

Quyền – Hè 2017. Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền. 
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Hình 5.9: Tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm 

ngày Thương binh Liệt sỹ. Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận 

Ngô Quyền. 

 
 

Hình 5.10: Câu lạc bộ Mỹ thuật – Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận 

Ngô Quyền. Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền. 
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Hình 5.11: Giao lưu Thơ – Nhạc Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu 

2017. Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền. 

 

 
 

Hình 5.12: Đại biểu Chương trình Giao lưu Thơ – Nhạc Mừng Đảng – 

Mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận 

Ngô Quyền. 
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Hình 5.13: Tiết mục Hầu giá “Chúa Thác Bờ” tại Liên hoan Hát Văn, Hát 

Chầu Văn toàn quốc 2018. Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận 

Ngô Quyền. 

 
 

Hình 5.14: Ra mắt Câu lạc bộ Ca trù quận Ngô Quyền 2018. Nguồn: Trung 

tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền. 
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Hình 5.15: Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Ca trù quận Ngô Quyền tại 

Đình Kênh. Nguồn: Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền. 

 


