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2.2.2. Xây dựng kế hoạch biểu diễn ............................................................ 40 

2.2.3. Quản lý chương trình, tiết mục biểu diễn ......................................... 41 
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Văn công Quân khu 3 .................................................................................. 49 
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3.1.1. Nhận thức của các cấp lãnh đạo, chỉ huy .......................................... 55 

3.1.2. Nhận thức của khán giả ..................................................................... 58 

3.2. Định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân đội về văn hóa văn nghệ và 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Văn hóa là một lĩnh vực rộng lớn, bao trùm mọi hoạt động sống của 

con người, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi dân tộc, mỗi 

quốc gia và cả nhân loại. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn 

khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa, văn nghệ trong quá trình đấu 

tranh, giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. Đảng ta luôn có chủ trương phát huy đến mức cao nhất vai 

trò của văn hóa, văn nghệ, của đội ngũ những người hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Văn hóa, văn nghệ 

cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ  trên mặt trận ấy. Cũng như 

các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định tức là:  Phụng 

sự kháng chiến, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân”. Trong Quân đội đã 

khẳng định văn hóa, văn nghệ phải góp phần trực tiếp  và có hiệu quả nhất 

củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội nhằm nâng 

cao lập trường quan điểm, trình độ và bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và ý 

thức chiến đấu, tạo cho được ổn định vững vàng trước mọi diễn biến phức 

tạp của tình hình, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. Công tác văn nghệ Quân đội cũng phải làm tròn chức 

năng vẻ vang của mình là nhận thức cuộc sống, giáo dục tư tưởng, tình 

cảm, đạo đức mới cho bộ đội và thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ, đời sống tinh 

thần của bộ đội và nhân dân. Văn nghệ quân đội phải là một vũ khí sắc bén 

của công tác chính trị, công tác tư tưởng trong Quân đội. Bằng cách riêng 

của mình, với sức mạnh độc đáo, dễ đi sâu vào tình cảm, vào lòng người 

gây cảm xúc mang tính giáo dục cao, hoạt động văn hóa văn nghệ được 

khẳng định là “Binh chủng đặc biệt” trong công tác tư tưởng, văn hóa góp 

phần định hướng tư tưởng, trực tiếp nuôi dưỡng, xây dựng, đào tạo con 

người mới, nhân cách mới cho người quân nhân cách mạng có phẩm chất 
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cao đẹp và được phát triển phong phú, toàn diện về trí, đức, thể, mỹ, nhằm 

thỏa mãn nhu cầu tinh thần-văn hóa của bộ đội và nhân dân, nâng cao năng 

lực tự sáng tạo trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là biểu diễn 

nghệ thuật trong Quân đội. 

 Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác văn hóa, 

văn nghệ của Đảng và trong Quân đội, trong thời gian qua Bộ Quốc phòng 

đã chú trọng sắp xếp lại, đầu tư, nâng cấp các đoàn nghệ thuật trong Quân 

đội và chỉ thành lập các Đoàn nghệ thuật, Đoàn Văn công, nhà hát ở các 

đơn vị lớn đầu mối trực thuộc Bộ Quốc như ở Tổng cục Chính trị, các 

Quân khu, các Quân chủng, bộ đội Biên Phòng và trường nghệ thuật trong 

Quân đội. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Tổng cục Chính trị và các 

đơn vị giao. Thực hiện chủ trương của Bộ quốc phòng và Tổng cục Chính 

trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã chú trọng đầu 

tư nâng cấp Đoàn Văn công Quân khu 3 ngang tầm với yêu cầu phát triển 

nhiệm vụ của Quân đội và Quân khu trong thời gian tới. 

 Đoàn Văn công Quân khu 3 được thành lập năm 1957. Trải qua 61 

năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Văn công Quân khu 3 đã có bước 

phát triển trưởng thành vượt bậc, là một trong những Đoàn Văn công mạnh 

trong toàn quân, đáp ứng phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của Quân đội, 

của Quân khu, đặc biệt đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho bộ đội và 

nhân dân, uy tín, thương hiệu của Đoàn không ngừng được nâng cao. Tuy 

nhiên để đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần trước sự phát triển của đất 

nước và Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 3 cũng còn những hạn chế 

nhất định, tính toàn diện trong phát triển nghệ thuật, chất lượng hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật chưa ngang tầm với vị trí, tiểm năng của đoàn. 

 Trước thực trạng trên, là cán bộ quản lý của Đoàn Văn công, bản 

thân tôi rất tâm đắc và chọn đề  tài “Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3” làm luận văn thạc sĩ, chuyên 
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ngành quản lý văn hóa, với mong muốn làm rõ khái quát về quản lý hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật, và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở 

Đoàn Văn công Quân khu 3. Đánh giá đúng thực trạng và đưa ra các giải 

pháp để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

Đoàn Văn công Quân khu 3. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật góp phần không nhỏ vào 

việc hoàn thiện nhân cách của mỗi thành viên trong cộng đồng nói chung 

và của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói riêng. Việc tổ chức tốt hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật cho người lính tạo tiền đề thúc đẩy quá trình huấn 

luyện và rèn luyện đạt kết quả cao trong các quân, binh chủng. Đối với lĩnh 

vực này không có nhiều tài liệu nghiên cứu chuyên khảo mà chỉ có một số 

công trình nghiên cứu liên quan có thể tham khảo như: 

Năm 1963, nhóm tác giả Nguyễn Văn Huyên, Hà Minh Đức, Lan 

Hương biên soạn cuốn Văn nghệ với nhà trường [15]. Đây là những bài 

tham luận của ngành giáo dục tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ ba của 

ngành giáo dục về các vấn đề: Tổ chức hoạt động văn nghệ trong nhà 

trường, công tác giáo dục văn nghệ và phát hiện, bồi dưỡng nhân tài nghệ 

thuật trong nhà trường. 

Tác giả Trần Ngọc Thanh có cuốn Hoạt động văn nghệ trong nhà trường 

[24]. Nội dung cuốn sách này đề cập đến vai trò và tác dụng của văn nghệ trong 

trường học. Những nguyên tắc, hình thức tổ chức và một số vấn đề về phương 

pháp tiến hành tổ chức hoạt động văn nghệ trong nhà trường. 

Sau này, khi quan điểm của Đảng về đường lối văn nghệ đã mở rộng 

cho nhiều hình thức và loại hình văn nghệ được tổ chức thì cũng có nhiều 

hơn các công trình nghiên cứu liên quan như:  

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 
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Trung ương [12]. Đề tài này đã có những khảo sát thực trạng của công tác tổ 

chức hoạt động VHTT 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 văn hóa thể thao cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội [20]. Từ nghiên cứu thực trạng của công tác tổ chức hoạt động văn hóa 

thể thao cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, kết quả của đề tài 

này đã chỉ ra những yếu tố tác động cũng như đề ra các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới. 

Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng được 

một số tác giả đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu khác, tuy 

nhiên đa số các tác giả chỉ đi sâu nghiên cứu về từng khía cạnh, loại hình 

cũng như phạm vi nghiên cứu chủ yếu thuộc khối dân sự…  

Có thể nói, đối cán bộ, chiến sĩ trong LLVT trong thời bình do đặc 

thù riêng nên chưa có công trình nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực này. Việc 

nghiên cứu có mục đích để tìm ra phương thức quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật sao đem lại hiệu quả thiết thực, nhằm nâng cao đời sống tinh 

thần của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội sau những giờ huấn luyện, trực 

chiến căng thẳng. Do đó, luận văn của tôi được thực hiện với mong muốn 

góp phần bổ sung thêm tài liệu nghiên cứu có hệ thống về công tác quản lý 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cũng như qua nghiên cứu đưa ra những giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng cho công tác tổ chức các hoạt động này ở 

đoàn văn công quân khu 3. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3, từ đó đề xuất  giải pháp nâng cao 
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hiệu quả quản lý hoạt động này ở Đoàn Văn công Quân khu 3 trong thời 

gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Luận văn nghiên cứu khái quát về công tác quản lý hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật. 

- Phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3 để đưa ra những kết quả đạt được, 

những hạn chế và nguyên nhân. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản 

lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công 

Quân khu 3. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian nghiên cứu: Đoàn Văn công Quân khu 3 tại thành phố 

Hải Phòng. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ 2010 đến nay (Sau khi BQP, TCCT sắp xếp 

lại các Đoàn Văn công nghệ thuật chuyên nghiệp của các đơn vị thuộc BQP). 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Trong quá trình nghiên cứu và giải quyết các vấn đề của luận văn, 

tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính, bao gồm: 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu được sử dụng để hệ thống 

hóa những thông tin, dữ liệu liên quan đến đối tượng nghiên cứu, các văn 

bản chỉ đạo tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn công quân 

khu 3 trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2010 đến nay. 

- Phương pháp khảo sát, điều tra được thực hiện nhằm có được 

những dữ liệu cần thiết về thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 
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thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3, để từ đó xác định những ưu điểm, 

mặt hạn chế góp phần đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn. 

Cùng với đó, tác giả luận văn tiến hành lấy ý kiến của những chiến sĩ 

trực tiếp tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật; một số cán bộ quản lý, 

diễn viên của đoàn văn công về công tác quản lý các chương trình văn hóa 

văn nghệ đã thực hiện...  

- Phương pháp tiếp cận liên ngành: Văn hóa học, xã hội học, nghệ 

thuật học... 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Đưa ra những vấn đề chung về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật trong tình hình hiện nay. 

- Đánh giá hiệu quả của công tác quản lý hoạt động biểu diễn ở Đoàn 

Văn công Quân khu 3, từ đó đưa ra những kết quả đạt được và những hạn 

chế nguyên nhân. 

- Từ kết quả nghiên cứu, luận văn 3 đều xuất một số giải pháp để 

nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

của Đoàn Văn công Quân khu 3.        

7. Bố cục của luận văn 

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

văn gồm có 03 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật và hoạt động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Quân khu 3 

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

Đoàn Văn công Quân khu 3 

Chương 3: Định hướng và giải pháp quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3  
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN 

NGHỆ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 

ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 

1.1. Các khái niệm liên quan 

1.1.1. Nghệ thuật 

 Trong cuốn Đại Từ điển Tiếng Việt, nghệ thuật là “Phương thức phản 

ánh hiện thực và truyền đạt tư tưởng tình cảm bằng hình tượng” [30, 

tr.1193].  

Từ điển Bách khoa Britannica: “Thuật ngữ nghệ thuật bao gồm 

những phương tiện thể hiện khác nhau như hội họa, điêu khắc, in ấn, vẽ, 

nghệ thuật trang trí, nhiếp ảnh và lắp đặt” [19, tr.1900].  

Như vậy, ở đây có 2 khái niệm về nghệ thuật theo nghĩa hẹp và rộng. 

Theo nghĩa rộng, nghệ thuật có rất nhiều hình thức biểu hiện ra bên ngoài 

và căn cứ vào tính chất, đối tượng phản ánh mà chúng ta biết đến các loại 

hình nghệ thuật như: kiến trúc, múa, hội họa, sân khấu, điện ảnh, tạp kĩ,… 

và những người tham gia hoạt động nghệ thuật thì được gọi là nghệ sĩ. 

Theo nghĩa hẹp, nghệ thuật được sử dụng có nội hàm khá giống với mỹ 

thuật, khi lấy đối tượng phản ánh chính là hình ảnh. Thế nên, từ “art” chỉ 

nghệ thuật nhưng là cơ sở của những thuật ngữ chính như: Fine Art: Mỹ 

thuật; Plastic Art: nghệ thuật tạo hình; Visual Art: nghệ thuật thị giác,… 

Do đó, trong phạm vi luận văn này, chúng tôi sử dụng khái niệm 

nghệ thuật theo nghĩa rộng và cụ thể trong lĩnh việc biểu diễn để bám sát 

đối tượng nghiên cứu. Nghệ thuật là hình thức tái hiện cuộc sống trên sân 

khấu bằng những hoạt động diễn xuất của diễn viên theo một kịch bản. 

1.1.2. Biểu diễn nghệ thuật 

Biểu diễn nghệ thuật là những hình thức thể hiện nghệ thuật khác 

nhau trong đó người nghệ sĩ biểu diễn sử dụng cơ thể, tiếng nói và sự có 
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mặt của mình để làm phương tiện trình diễn trước công chúng. Hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật được hình thành bởi nhu cầu và ý thức thẩm mỹ, nhằm 

tái hiện, phản ảnh thực tại một cách toàn vẹn, trong đó mang những sắc thái 

tình cảm trong sự thống nhất với hoạt động thẩm mỹ. Xét về cơ cấu, trong 

biểu diễn nghệ thuật gồm có 2 thành phần chính là nghệ sĩ và khán giả. 

Những hình thức, ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trong buổi biểu diễn 

chỉ là phương tiện nhằm hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu và ý thức thẩm 

mỹ của cả người nghệ sĩ và công chúng. Những người trực tiếp tham gia 

biểu diễn nghệ thuật trước khán giả được gọi là nghệ sĩ biểu diễn. Nó bao 

gồm các diễn viên, diễn viên hài, diễn viên múa, ảo thuật, nghệ sĩ xiếc, 

nhạc sĩ, ca sĩ,... Bên cạnh đó, để chương trình biểu diễn nghệ thuật được 

diễn ra trọn vẹn thì cũng cần những kỹ thuật viên, nhân viên tham gia hỗ 

trợ một cách gián tiếp trong các lĩnh vực có liên quan, ví dụ như sáng tác, 

biên đạo múa và dựng kịch hay chuyên gia trang điểm, ánh sáng, hỗ trợ đạo 

cụ,… Như vậy, khái niệm “biểu diễn nghệ thuật” được hiểu là thể thức 

nghệ thuật mà ở đó những nghệ sĩ sử dụng tiếng nói và/ hoặc sự chuyển 

động của cơ thể họ, trong mối liên hệ với những đối tượng khác, để truyền 

đạt những biểu hiện của nghệ thuật nhưng tất cả loại hình này đều có dụng 

ý là trình diễn trước khán giả. Như vậy, biểu diễn nghệ thuật ra đời nhằm 

thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật một cách trọn vẹn nhất của con 

người hay nói cách khác, biểu diễn nghệ thuật đưa đến cho người thưởng 

thức một tác phẩm nghệ thuật ở trạng thái hấp dẫn nhất, mà ở đó có thể 

“mê hoặc” người xem. Theo đó, biểu diễn nghệ thuật có bốn đặc điểm cụ 

thể như sau.  

Một là, yếu tố thời gian.  

Hai là, yếu tố không gian.  

Ba là, chủ thể của hoạt động biểu diễn  

Bốn là, mối quan hệ giữa chủ thể biểu diễn và người xem. 
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 Theo đó, để sử dụng đúng khái niệm khi trình bày về một loại hình 

nghệ thuật thì cần căn cứ vào các đặc điểm nhận dạng và nội hàm của khái 

niệm. Để làm rõ hơn về mặt khái niệm trong luận văn này, phù hợp với mã 

ngành quản lý văn hóa, chúng tôi sử dụng đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

trong Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, ban hành ngày 5 tháng 10 năm 

2012. Trong điều 2, chương 1, phần giải thích từ ngữ đã ghi rõ: 

Biểu diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực 

tiếp trước công chúng của người biểu diễn. 

Loại hình nghệ thuật biểu diễn bao gồm: Tuồng, chèo, cải lương, xiếc, 

múa rối, bài chòi, kịch nói, kịch dân ca, kịch câm, nhạc kịch, giao hưởng, 

ca, múa, nhạc, ngâm thơ, tấu hài, tạp kỹ và các loại hình nghệ thuật biểu 

diễn khác [13]. 

1.1.3. Quản lý, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

1.1.3.1. Quản lý 

 Là biểu hiện đặc trưng cho quá trình điều khiển và dẫn hướng tất cả 

các bộ phận của một tổ chức trong việc thực hiện một mục tiêu xác định. 

Quản lý có hiệu quả là quá trình can thiệp, điều chỉnh các yếu tố như nhân 

lực, tài lực, vật lực, trí lực sao cho đạt được kết quả tốt nhất trong điều kiện 

có thể. Như vậy, nhiệm vụ cơ bản của quản lý được thể hiện qua một số 

phương diện sau: 

Xác định mục tiêu, quyết định những công việc cần làm trong tương 

lai (ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm sau, trong 5 năm sau...) và lên các kế 

hoạch hành động. 

Sử dụng một cách tối ưu các tài nguyên được yêu cầu để thực hiện 

kế hoạch. 

Phân tích công việc, tuyển mộ và phân công từng cá nhân cho từng 

công việc thích hợp. 
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Giúp các thành viên khác làm việc hiệu quả hơn để đạt được các kế 

hoạch (khiến các cá nhân sẵn sàng làm việc cho tổ chức). 

Kiểm tra quá trình hoạt động theo kế hoạch (kế hoạch có thể sẽ được 

thay đổi phụ thuộc vào phản hồi của quá trình kiểm tra). 

1.1.3.2. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

 Là những cơ chế, chính sách được nhà nước ban hành nhằm giúp cho 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật được phát huy và đảm bảo thực hiện theo 

đúng pháp luật. Để thực hiện được điều này, cần chủ thể quản lý, là các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, và đối tượng quản lý, là hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật. Bên cạnh đó, những yếu tố tác động khách quan như nhu 

cầu, thị hiếu, nhiệm vụ, các hoạt động có liên quan cũng tác động đến quá 

trình quản lý này. 

1.2. Văn hóa nghệ thuật Quân đội và nội dung quản lý hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật 

1.2.1. Văn hóa nghệ thuật Quân đội 

Văn hóa nghệ thuật quân đội được xác định là món ăn tinh thần 

không thể thiếu trong toàn quân; là cầu nối để đưa đường lối, chủ trương 

của Đảng, của Quân ủy đến với các cán bộ, chiến sĩ; góp phần định hướng, 

cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí vượt qua 

khó khăn, thử thách, tăng cường khối đại đoàn kết toàn quân; đồng thời, là 

vũ khí tinh thần sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, làm thất bại mọi 

âm mưu chống phá của các thế lực thù địch để giữ vững niềm tin của nhân 

dân và lực lưỡng vũ trang đối với Đảng và Chính quyền. Nói cách khác, 

đối với quân đội, văn hóa nghệ thuật là một mặt hoạt động của CTĐ, 

CTCT, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, nuôi 

dưỡng tâm hồn và nhân cách trong sáng của người quân nhân cách mạng; 

góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao 
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sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao.  

Trải qua 74 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Quân đội nhân 

dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Trong suốt chặng đường đó, các 

hoạt động văn hóa nghệ thuật luôn được chăm lo, nuôi dưỡng và lớn mạnh 

không ngừng; đóng một vai trò quan trọng, trở thành một hoạt động thường 

xuyên, cùng đồng hành với quá trình xây dựng, phát triển của quân đội. 

Những hoạt động này xuất phát từ nhu cầu đời sống tinh thần của cán bộ, 

chiến sỹ và đặc thù của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nên các hoạt động 

văn hóa nghệ thuật trong quân đội đã được hình thành ngay từ khi Đảng ta 

thành lập ra các tổ chức vũ trang cách mạng đầu tiên. Đảng và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh xác định: “Văn hóa, văn nghệ là một bộ phận hữu cơ không thể 

tách rời và có tác dụng trực tiếp, to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội 

và các LLVT cách mạng nói chung và để nâng cao hiệu quả công tác tư 

tưởng nói riêng’’ [18, tr.163-164] . Như vậy, các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật trong quân đội luôn được coi trọng, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ, 

trở thành vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải 

phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.  

Những ngày đầu thành lập lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam,  

các hoạt động văn hóa văn nghệ chủ yếu là hoạt động văn hóa văn nghệ 

quần chúng có tính tự phát được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của bộ 

đội, như: kể về chuyện gia đình mình bị đế quốc phong kiến bóc lột, đè 

nén; đọc ca dao, hò vè; nói chuyện truyền thống quê hương, truyền thống 

dân tộc... Chính tính chân thực, mộc mạc của các hoạt động này đã tạo ra 

những hiệu quả tích cực trong việc động viên, cổ vũ, giáo dục bộ đội và 

nhanh chóng trở thành bộ phận hữu cơ của công tác tư tưởng trong LLVT, 

tạo đà và làm cơ sở cho quá trình phát triển các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật chuyên nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu hoạt động văn hóa 
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nghệ thuật phải bám sát thực tiễn và phục vụ hiệu quả đời sống bộ đội nên 

công tác văn hóa, văn nghệ trong quân đội đã hình thành và phát triển 

thành hai mảng song song: Văn hóa quần chúng và nghệ thuật chuyên 

nghiệp. Trong đó, mảng văn hóa quần chúng đã được phát triển lên một 

bước mới, tổ chức dưới hình thức các câu lạc bộ đại đội, với chất lượng 

hoạt động được nâng lên cao hơn. Các hình thức múa hát tập thể, biểu diễn 

dân ca, tuồng, chèo, kịch thơ, ca dao, vẽ tranh, viết nhật ký, triển lãm lưu 

động, liên hoan văn nghệ... lần lượt ra đời. Nhiều hoạt động diễn ra tại mặt 

trận, ngay trong các chiến hào nóng bỏng, trên đường hành quân, trong 

cuộc sống hàng ngày, với sự hưởng ứng tham gia của đông đảo thanh niên 

xung phong, dân quân, du kích, dân công hỏa tuyến, bà con làng bản... Từ 

trong phong trào văn nghệ quần chúng đã hình thành đội ngũ sáng tạo và 

hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp đặc biệt trong quân đội. Bên 

cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ban đầu nhìn chung cũng 

mộc mạc, đơn giản, chân thực, dễ hiểu, gắn chặt với sinh hoạt của quần 

chúng, tuy nhiên đã có những hiện tượng xuất thần trong sáng tạo nghệ 

thuật và một số tác phẩm đạt được giá trị đỉnh cao. Đây là cơ sở để hình 

thành ở một số đơn vị cấp trung đoàn và đại đoàn đoàn một số tổ đội văn 

công có văn nghệ sỹ... Phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu 

đến mạnh, đội ngũ sáng tác chuyên nghiệp trong quân đội đã nhanh chóng trở 

thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật của đất nước. 

Hàng loạt các đơn vị văn hóa nghệ thuật chính quy đã được hình thành. Nhiều 

ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng, Bác, Quân đội, tình yêu quê hương đất 

nước được ra đời. Đó là các đoàn văn công quân độivới nhiều người sau này 

trở thành những văn nghệ sỹ đầu ngành trên lĩnh vực: Văn học, sân khấu, mỹ 

thuật, múa, âm nhạc, nhiếp ảnh... của quân đội và đất nước.  

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, văn hóa, văn 

nghệ quần chúng cùng với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong lực 
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lượng vũ trang đã được phát huy cao độ, cổ vũ, động viên, lôi cuốn hàng 

triệu người “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Các nghệ sỹ - chiến sỹ đã có 

mặt trên khắp các mặt trận, chiến trường, phản ánh kịp thời, sinh động cuộc 

chiến đấu kiên cường của quân và dân ta. Tiêu biểu Đoàn Văn công 

Trường Sơn đã biểu diễn động viên tinh thần chiến đấu từ Bắc vào Nam và 

các Đoàn nghệ thuật, văn công các Quân khu phục vụ khắp các vùng miền 

của cả nước. Từ những phóng sự, ký sự, thước phim, vần thơ, tấm ảnh 

nóng bỏng, truyện ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, các ca khúc còn khét mùi 

thuốc súng đến những bức tranh vẽ bằng chính máu đào của người nghệ sỹ 

- chiến sỹ đã làm sáng ngời hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ ngoài mặt 

trận. Chính họ đã sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang đầy chất 

thép nhưng vẫn tràn trề niềm tin chiến thắng để khởi động, tiếp sức, truyền 

cảm hứng cho phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”; góp phần tiếp thêm sức 

mạnh cho cả dân tộc tiến lên giành thắng lợi cuối cùng, thống nhất đất nước.  

Phát huy thành tựu của các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong 2 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, hoạt động sáng tạo 

các giá trị văn hóa nghệ thuật của quân đội tiếp tục lập nên những đỉnh cao 

mới, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội đã luôn gắn 

liền với các nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với thành tựu của sự 

nghiệp đổi mới, hoạt động nghệ thuật biểu diễn của các đoàn văn công tại 

các quân khu trong thời bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 

đời sống nghệ thuật của đất nước; giữ vững vai trò là lực lượng nghệ thuật 

cách mạng tiên phong, kiên trì đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; đấu 

tranh kiên quyết, có hiệu quả với các quan điểm nghệ thuật sai trái, phản 

động, phản tiến bộ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục 

Chính trị xác định, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội 

nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, tri thức toàn diện cho bộ đội để 
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sẵn sàng chống lại các quan điểm lệch lạc, phản động cùng các âm mưu  

chiến lược “diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa” của các thế 

lực thù địch. Văn hóa nghệ thuật là món ăn tinh thần không thể thiếu; đồng 

thời là nguồn động lực, cổ vũ, động viên to lớn trực tiếp góp phần nuôi 

dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong bối cảnh hiện nay. Thực hiện chủ 

trương đó, trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tận dụng mọi nguồn lực 

để mở rộng quy mô, loại hình, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của bộ đội.  

1.2.2. Nội dung quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật  

Quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật được qui định 

tại điều 4 của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Theo đó, nội dung quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật là:  

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp 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. 

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 

nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhà nước 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. 

- Quản lý hợp tác quốc tế 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. 

- Cấp, thu hồi giấy phép 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 trên lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước 

ngoài. 
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- Thực hiện công tác khen thưởng đối với biểu diễn nghệ thuật, tổ 

chức liên hoan, hội thi về biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật 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 [13]. 

 Tại điều 8 của Nghị định 79 cũng quy định rõ về đối tượng biểu diễn, 

tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đó là: 

Về đối tượng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

bao gồm: 

a) Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao; 

b) Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; 

c) Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; 

d) Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; 

đ) Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; 

e) Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang; 

Về đối tượng biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

a) Cá nhân là người Việt Nam; 

b) Cá nhân là người nước ngoài; 

c) Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài [13]. 

 Theo đó, tùy vào đặc thù của mỗi đơn vị tổ chức hoạt động biểu diễn 

mà nội dung quản lý có thể điều chỉnh cho phù hợp nhưng không thể làm 

trái, hay vận dụng khác với những qui định đã được ban hành trong các văn 

bản qui phạm pháp luật. Trong phạm vi luận văn, đối tượng nghiên cứu là 

quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn văn công quân khu 3 nên 



 

 

16 

về cơ bản hoạt động quản lý phải bám sát nội dung của Nghị định 79, bên 

cạnh đó, Đoàn cũng chịu sự quản lý của hệ thống trong Bộ Quốc phòng, cụ 

thể của Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh 

Quân khu 3 và Cục Chính trị Quân khu 3,… 

1.2.3. Vai trò của hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong quân đội 

Trong đời sống xã hội, những hoạt động biểu diễn nghệ thuật đáp 

ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhiều tầng lớp, trong đó, về cơ bản, 

những hoạt động này khai thác, khái quát, hình tượng hóa chính từ những 

hoạt động lao động, sinh hoạt hằng ngày bằng các ngôn ngữ nghệ thuật đặc 

thù. Điều này tạo nên sự hưng phấn đối với người xem bởi chính những 

điều gần gũi với họ được các nghệ sĩ truyền tải qua các động tác, kịch bản 

có tính cô đọng, xúc tích mang tính nghệ thuật và có tính truyền cảm hứng, 

giá trị thẩm mĩ. Do đó, khi thưởng thức, người xem không chỉ được thưởng 

thức tính nghệ thuật trong mỗi tác phẩm, tiết mục mà còn cảm nhận được 

những giá trị nhân văn, cao cả từ những thông điệp mà mỗi hoạt động này 

muốn gửi gắm.  

Chính bởi lẽ này nên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật luôn được quan 

tâm đúng mức, được xác định có vai trò quan trọng đối với sự phát triển 

nhân cách hài hòa của mỗi cá nhân. Thậm chí, trong giáo dục phổ thông, 

giáo dục nghệ thuật được xem là một trụ cột không thể thiếu từ những bậc 

học đầu đời, đồng hành cùng với giáo dục đạo đức, giáo dục khoa học, giáo 

dục thể chất (Đức – Trí – Thể - Mỹ). 

Mặt khác, qua sự tiếp nhận các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

công chúng mà các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này hiểu hơn về năng lực 

thẩm mỹ của người dân, hay hiểu rộng hơn là sự phát triển nghệ thuật của 

một khu vực, hệ giá trị nghệ thuật mà các tác phẩm, công chúng, nghệ sĩ 

xác lập. Tính biện chứng, tác động qua lại giữa chủ thể và khách thể của 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật này là một thực tế không thể chối bỏ, cho 
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nên muốn một nền nghệ thuật lành mạnh, góp phần tạo dựng một nền văn 

hóa phát triển đậm đà bản sắc, bền vững thì không thể không chú trọng bồi 

dưỡng, đào tạo phát triển các nghệ sĩ, chủ thể của hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật, để từ đó mới hy vọng có được những tác phẩm, hoạt động nghệ thuật 

lành mạnh, mang hơi thở của thời đại, để từ đó tác động đến thị hiếu thẩm 

mỹ của công chúng, góp phần bồi dưỡng, vun đắp những năng lực thẩm mỹ 

phù hợp với lối sống hướng đến giá trị Chân – Thiện – Mỹ. Để từ đó, mỗi 

cá nhân có những xúc cảm chân thực trước những điều tốt đẹp, trong mối 

quan hệ giữa con người với nhau, ứng xử phù hợp với thiên nhiên, hiện 

tượng xã hội diễn ra hằng ngày. 

 Theo đó, công tác văn hóa nghệ thuật nói chung và hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật trong toàn quân được xem là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư 

tưởng văn hóa của Đảng trong quân đội, là động lực xây dựng quân đội về 

chính trị, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp để quân đội luôn là lực 

lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân 

dân. Cụ thể, hoạt động này có vai trò quan trọng, thể hiện ở các mặt sau:  

 Tạo khí thế, động lực trong đời sống văn hóa thời chiến: Điều đó đã 

được khẳng định và chứng minh qua phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Những điệu 

múa, lời ca đã cổ vũ, động viên tạo động lực tinh thần to lớn cho con người 

sống đẹp, có lý tưởng cách mạng trong sáng, tăng thêm ý chí quyết tâm 

đánh thắng quân thù, sẵn sàng chiến đấu hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ 

quốc của bộ đội ta.  

Góp phần bồi dưỡng những phẩm chất về chính trị: Trong hệ thống 

các giải pháp giáo dục chính trị cho bộ đội, nếu lý tưởng chính trị được 

chuyển hóa thành lý tưởng thẩm mỹ chuyển tải đến bộ đội thông qua các 

hoạt động văn hóa nghệ thuật thì chất cảm quan sinh động, cụ thể, giàu 

hình ảnh, ngôn ngữ sẽ làm cho việc học tập, thấm nhuần lý tưởng chính trị 
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sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với nhiều hình thức giáo dục chính trị khô 

cứng khác. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã góp phần bồi dưỡng cho 

cán bộ, chiến sĩ thế giới quan khoa học và cách mạng, nhân sinh quan cộng 

sản chủ nghĩa, giúp họ kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội, sẵn sàng hy sinh vì cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc. Trong 

giai đoạn hiện nay, những hoạt động văn hóa nghệ thuật lành mạnh để củng 

cố, khích lệ tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của cán bộ, chiến sĩ là 

vô cùng cần thiết.  

Nâng cao đời sống văn hóa, lối sống lành mạnh cho người lính: Các 

hoạt động văn hóa nghệ thuật trong sáng, lành mạnh như: xây dựng nếp 

sống văn hóa, giáo dục truyền thống, những bài hát, vở kịch, bộ phim có 

nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính 

yêu và Quân đội ta có tác động mạnh tới tâm hồn, tình cảm của bộ đội, giúp 

họ nhận thức sâu sắc hơn về nghĩa vụ của mình đối với nhân dân, quân đội và 

đất nước. Từ đó, ý chí, nghị lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mỗi 

người được hun đúc và nhân lên gấp nhiều lần, giúp họ đạt kết quả tốt trong 

các hoạt động công tác, học tập, huấn luyện, chiến đấu.  

Bồi dưỡng những phẩm chất về đạo đức, nhân cách: Văn hóa nghệ 

thuật là cuộc hành trình đi tìm cái đẹp, và bản thân cái đẹp thường mang ý 

nghĩa đạo đức. Văn hóa nghệ thuật giáo dục con người bằng những chuẩn 

mực đạo đức. Do vậy, hoạt động văn hóa nghệ thuật có tác động sâu sắc 

đến việc xây dựng nhân cách quân nhân về mặt đạo đức. Đồng thời, do đặc 

thù của quân đội, hoạt động trên lĩnh vực quân sự và quốc phòng với chức 

năng chủ yếu là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì việc xây dựng đạo đức, lối 

sống của cán bộ, chiến sĩ cũng có đặc thù. Do vậy, giáo dục đạo đức, lối 

sống cách mạng cho các cán bộ, chiến sĩ nhằm xây dựng nhân cách thời kỳ 

mới phải có sự giác ngộ chính trị cao, tinh thần yêu nước XHCN, có ý thức 

tập thể và trách nhiệm cộng đồng, có tinh thần lao động tốt, có lối sống 
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giản dị, trong sáng, lành mạnh, không ngừng học tập vươn lên phấn đấu tu 

dưỡng đạo đức của người quân nhân cách mạng theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

 Tạo bầu không khí vui vẻ, lành mạnh tại các điểm đóng quân: Các 

hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung và hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

nói riêng có tác động tích cực đến tình cảm và các mối quan hệ của cán bộ, 

chiến sĩ ở trong và ngoài đơn vị đóng quân. Các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật thiết thực, bổ ích như: ca múa nhạc, bảo tàng, thư viện, văn nghệ quần 

chúng, xem phim ảnh… với cách thể hiện đa dạng, chủ đề phong phú rất 

lôi cuốn và hấp dẫn đối với bộ đội. Những buổi liên hoan văn nghệ với chủ 

đề: Quê hương, đất nước, người Mẹ, người chiến sĩ…, giao lưu văn hóa thể 

thao với nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân … đã làm cho bộ đội 

tăng thêm nhiều tình cảm đối với quê hương, đất nước, nhận thức rõ trách 

nhiệm, nghĩa vụ với nhân dân, thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết “quân 

với dân một ý chí”. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật giàu tính nhân văn, 

nhân ái, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, ấm áp nghĩa tình làm cho bộ đội 

cảm thấy gắn bó với đơn vị, với quê hương, đất nước, rút ngắn khoảng cách 

hẫng hụt khi họ chuyển từ môi trường xã hội vào môi trường quân sự dầy 

khó khăn, vất vả, kỷ luật nghiêm ngặt. Các cán bộ, chiến sĩ càng tăng 

cường trách nhiệm hết lòng, hết sức giúp đỡ, bảo vệ nhân dân. 

Có thể thấy rằng, hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung và hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật nói riêng trong quân đội có sự tác động sâu sắc 

tới đời sống của bộ đội trên nhiều phương diện: hoạt động học tập, huấn 

luyện chiến đấu, tâm hồn, tình cảm,… Do vậy, đổi mới nội dung, phương 

thức để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa nghệ thuật quân 

đội cần được quan tâm, đầu tư hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày 

càng cao của quân đội và đưa quân đội ta tiến lên hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. 
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1.3. Khái quát về hoạt động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Quân 

khu 3 

1.3.1. Đoàn Văn công Quân khu 3 

 Đoàn Văn công Quân khu 3 hiện đóng quân tại Đường Lê Duẩn, 

phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Nơi giàu truyền 

thống văn hóa cách mạng và ngày nay là thành phố Cảng, trung tâm phát 

triển văn hóa, kinh tê, du lịch của vùng Châu thổ Sông Hồng. 

Đoàn văn công Quân khu 3 mà tiền thân là đoàn văn công Quân khu 

Hữu Ngạn và đoàn văn công Quân khu Tả ngạn.  

Đoàn văn công Hữu ngạn được thành lập tháng 4 năm 1957, trên cơ 

sở hợp nhất các đội, đoàn văn công của Đội Văn công khu 3, Văn Công 

Đại đoàn 320, Văn Công Đại đoàn 304. 

Vào thời điểm thành lập, đoàn văn công đóng quân ở Trại Kăng Ga 

Rô, Nam Định và chốt quân số còn 150 đồng chí bao gồm cán bộ, diễn viên 

phục vụ. Lúc này, gồm có Đoàn trường và Đoàn phó chuyên môn là đồng 

chí Chu Nghị. Thời điểm này, đoàn văn công Hữu ngạn có chức năng, 

nhiệm vụ chính là phục vụ quân và dân trên địa bàn quân khu hữu ngạn 

gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh Bình, Sơn Tây, Nam Định, Hà 

Nam và Hà Đông. 

 Đoàn văn công Tả ngạn được thành lập tháng 2 năm 1958, là sự hợp 

nhất của đoàn ca múa 2 của Tổng cục Chính trị với một số đơn vị văn công 

trong quân khu. Thời điểm này, đoàn văn công Tả ngạn có chức năng, nhiệm 

vụ chính là phục vụ quân và dân trên địa bàn quân khu tả ngạn gồm các tỉnh 

vùng Đông Bắc, từ huyện đảo Cát Hải cho đến đảo xa Bạch Long Vĩ. Đến 

ngày 20 tháng 4 năm 1964, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đoàn đóng quân tại 

thôn Yên Phú, thị xã Hà Đông, Hà Tây (Tp. Hà Nội ngày nay). 

 Đến năm 1976, sau khi nước nhà được thống nhất, 2 đoàn văn công 

Quân khu Tả ngạn và Hữu ngạn sát nhập thành đoàn văn công Quân khu 3. 
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Lãnh đạo chỉ huy đoàn gồm: Đoàn trưởng và đồng chí chính trị viên. Nhiều 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đoàn để lại dấu ấn sâu đậm trong thời 

kỳ này như vở chèo Nhiếp chính Ỷ Lan và Đỉnh cao phía trước của tác giả 

Nguyễn Đăng Thục; Phạm Ngũ Lão của tác giả Hoài Giai; vở kịch Đại đội 

trưởng của tôi của tác giả Đào Hồng Cẩm, Khóm tre xanh và Trăng non 

của tác giả Đỗ Tình… Phát huy truyền của đơn vị, nhiều đồng chí xuất thân 

của Đoàn được điều động xuống cơ sở để xây dựng phong trào văn hóa văn 

nghệ, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện tập trên thao 

trường, lao động sản xuất trên các công trường đạt năng xuất hiệu quả cao, 

góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 

vững chắc tổ quốc trong thời kỳ đổi mới đất nước. 

 Đến năm 1988, sau đợt cắt giảm biên chế quân nhân trong toàn lực 

lượng, một số cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên được nghỉ chế độ, một số chuyển 

sang các đoàn nghệ thuật của các tỉnh và trung ương. Khi đó, đoàn văn 

công Quân khu 3 được rút gọn và mang tên là Đội văn nghệ xung kích. 

 Trước yêu cầu đòi hỏi khách quan và quan điểm của Đảng lấy văn 

hóa là động lực trong phát triển đất nước, ngày 26 tháng 9 năm 1993, Tổng 

cục Chính trị QĐNDVN ban hành Quyết định tái lập lại đoàn văn công 

Quân khu 3, trong đó biên chế của đoàn gồm chỉ huy đoàn và 4 đội (Đội ca, 

đội múa, đội nhạc và đội Hành chính, Hậu cần, Kỹ thuật). Kể từ khi được 

thành lập, đoàn văn công Quân khu 3 đã tham gia hội diễn chuyên nghiệp 

toàn quân và đạt nhiều Bằng khen, huy chương. 

1.3.2. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3 

Biểu diễn nghệ thuật là nhiệm vụ chính trị và là hoạt động thường 

xuyên của đoàn văn công Quân khu 3. Theo thống kê trong năm 2016, một 

số chương trình đã được đoàn văn công Quân khu 3 thực hiện là: 

- Đoàn đã xây dựng thực hiện thành công 6 chương trình lớn, có thời 

lượng từ 60 đến 120 phút, như: Chương trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm 
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ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu 3; Chương trình kỷ niệm 55 

năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát Quân đội; Chương trình giao lưu 

văn nghệ tại đợt tập huấn cán bộ Chính trị năm 2016; Chương trình chào 

mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ; Chương trình nghệ thuật 

chào mừng kỷ niệm 70 năm Báo Quân khu 3 xuất bản số báo đầu tiên; 

Chương trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ quân khu 3 lần thứ V 

(nhiệm kỳ 2016 – 2021). 

- Tổ chức 10 chương trình có thời lượng từ 30 – 45 phút phục vụ cán 

bộ, chiến sĩ và nhân dân trên tuyến đảo Đông Bắc nhân dịp tết Bính Thân 

2016; Chương trình kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tài chính quân đội, 

ngành Hậu cần quân khu; Chương trình biểu diễn phụ nữ tiêu biểu, các 

cháu học sinh giỏi là con em cán bộ trong lực lượng vũ trang quân khu; 

chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội phụ nữ Quân khu; 

chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Hội chất độc da cam… 

- Đoàn văn công Quân khu 3 còn tiến hành thực hiện thu âm, ghi 

hình các bài hát về Cục Chính trị; xây dựng chương trình ca múa nhạc phát 

trên kênh Quốc phòng Việt Nam cho nhiệm vụ tuyên truyền, chào mừng 

ngày lễ lớn của đất nước và quân đội. 

- Tham gia một số chương trình văn nghệ trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng chào mừng các sự kiện như: Ngày thành lập Đảng (3/2); Ngày 

giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao 

động (1/5); lễ hội Hoa Phượng Đỏ kỷ niệm ngày Hải Phòng được giải 

phóng (13/5). 

 Tham gia chương trình nghệ thuật Hào khí sông Hồng với sự có mặt 

của 21 đơn vị nghệ thuật của 5 nước Đông Nam Á, tổ chức tại Quảng Trị. 

Đoàn có 3 tiết mục được huy chương Vàng, 4 tiết mục đạt huy chương Bạc 

và được Bộ VHTT&DL, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị 

Quân khu 3, UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng. 
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Với hàng chục buổi và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật từ 

đầu năm đến nay, Đoàn Văn công Quân khu 3 đã tạo sự đột phá về số 

lượng, chất lượng tham gia biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. 

Địa bàn hoạt động biểu diễn của đoàn văn công quân khu không chỉ trong 

phạm vị 9 tỉnh trong quân khu mà còn tham gia biểu diễn tại những địa 

điểm khi có yêu cầu của Tổng Cục Chính trị như chương trình biểu diễn 

phục vụ quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà dàn DK1,… Để thực hiện 

tốt được nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên của 

Đoàn đã phải rất nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, đem đến cho 

người xem những chương trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện tính chuyên 

nghiệp và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khán giả 

trong và ngoài quân đội. Đoàn trưởng đoàn văn công Quân khu 3 cho biết: 

Quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu năm 

2016 và chỉ tiêu kế hoạch trên giao; các sự kiện chính trị lớn của đất nước, 

Quân đội, Quân khu, các bộ, ngành Trung ương, địa phương và tình hình 

hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ngay từ đầu năm 2016, cấp ủy, chỉ huy 

Đoàn đã sớm có kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ xây dựng kịch bản, 

lịch trình tổ chức dàn dựng, luyện tập và biểu diễn các chương trình nghệ 

thuật phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Quân khu, bảo đảm 

chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trên giao.  

Bên cạnh đó, do đặc thù khán giả chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ nhân 

viên trong LLVT nên việc thiết kế, xây dựng chương trình đều mang phong 

cách riêng, bám sát chủ đề, định hướng tư tưởng, nhiệm vụ khác nhau 

nhưng tập trung phải đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng thưởng thức 

nghệ thuật của người lính, những người sống xa nhà và điều kiện huấn 

luyện, rèn luyện đề cao tính kỷ luật, tập thể rất lớn. Nội dung chương trình 

ngoài việc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, còn hướng đến ca ngợi có 

tính chân thực và sinh động về tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh 
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dũng, kiên cường trong chiến đấu; sự hăng say, tích cực trong huấn luyện, 

sẵn sàng chiến đấu, cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất, giúp dân xóa 

đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang ở Quân khu hiện nay… Đồng chí, chính trị viên Đoàn Văn công 

Quân khu 3 chia sẻ: Để các chương trình biểu diễn có chất lượng và tính 

nghệ thuật cao, lôi cuốn được người xem, đòi hỏi các nhạc sỹ, nghệ sỹ, ca 

sỹ, diễn viên trong đoàn phải luôn cố gắng, tích cực sáng tạo, tìm tòi, tập 

luyện để không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các tiết mục 

biểu diễn phục vụ khán giả ngày càng tốt hơn. Do đó, các chương trình của 

Đoàn biểu diễn đều nghiên cứu, nắm chắc yêu cầu nội dung của chủ đề; đặc 

điểm, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành… để lựa chọn 

hình thức thể hiện; xây dựng kịch bản chương trình, bố trí lực lượng, lựa 

chọn trang phục… chỉ đạo chặt chẽ, tỷ mỷ, công phu và rút kinh nghiệm 

kịp thời trong quá trình tập luyện cho tới khi buổi biểu diễn kết thúc.  

Có thể nhận định, với đối tượng và mục tiêu cần đạt được trong mỗi 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3 có đặc thù 

riêng của đoàn văn công Quân khu 3 nên chi phối rất hơn đến việc tổ chức 

các hoạt động của Đoàn, sao cho không chỉ đáp ứng được nhiệm vụ chính 

trị được giao mà còn từng bước mở rộng đối tượng phục vụ đến khán giả 

trên địa bàn. Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng trong từng tiết mục, 

chương trình phục vụ, đáp ứng nhu cầu về thưởng thức nghệ thuật ngày 

càng cao của người lính nói riêng và của công chúng nghệ thuật nói chung. 

1.3.3. Các tiêu chí được hiểu là thước đo để đánh giá công tác hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật là hoạt động hữu ích, cần thiết trong 

thực tiễn và là phương thức hữu hiệu để thu hút cán bộ, diễn viên tham gia 

vào các hoạt động tập thể của đơn vị. Nhiều hình thức hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn đa dạng, phong phú đã tạo nên không khí tưng bừng, vui tươi tại 
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các đơn vị đóng quân. Hiện nay, với điều kiện thực tế tại từng đơn vị quân 

đội ngày càng được cải thiện nên hoạt động nghệ thuật biểu diễn được tổ 

chức định kỳ, theo nhiều cách khác nhau, nhưng cùng với mục đích là thu 

hút đông đảo người lính tham gia, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống văn 

hóa, tinh thần trong toàn quân, đáp ứng được mục tiêu chính trị phát triển 

toàn diện về mọi mặt, từ kỹ chiến thuật, thể chất đến đời sống tinh thần. Để 

có căn cứ thực hiện những hoạt động nghệ thuật biểu diễn đạt kết quả cao, 

theo đúng mục tiêu tốt đẹp mà nó được xác lập thì rất cần có những tiêu chí 

đánh giá, để thông qua đó, các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến cấp Quân 

khu có thể kiểm soát được những hoạt động này một cách hiệu quả. Các 

tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả của hoạt động nghệ thuật biểu diễn bao 

gồm: Số lượng các hoạt động nghệ thuật biểu diễn được tổ chức, chất 

lượng các hoạt động, cách thức tổ chức, hiệu quả của các hoạt động này. 

Số lượng các hoạt động nghệ thuật biểu diễn: số lượng các hoạt động 

này phải được tổ chức tùy thuộc vào điều kiện nhân lực và vật lực của từng 

đoàn văn công quân khu trên địa bàn, đồng thời phải phù hợp với điều kiện 

sinh hoạt, rèn luyện của người lính ở từng đơn vị. Các hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn tại đoàn văn công quân khu thường được tổ chức nhân dịp các 

ngày lễ lớn trong năm, kỉ niệm các sự kiện lớn của đất nước như: Chào 

mừng năm mới; Chào mừng ngày thành lập Đảng (3/2); Ngày Quốc tế phụ 

nữ (8/3); Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); 

Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5); Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); Ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12); Ngày truyền thống của Quân khu, đơn vị trong quân đội,... Ngoài 

ra, còn nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn được diễn ra nhân dịp các 

ngày lễ kỷ niệm của địa phương như: ngày giải phòng Hải Phòng về lễ hội 

Hoa phượng đỏ (13/5),... Nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn khác tại 
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Đoàn Văn công Quân khu 3 cũng được tổ chức nhân dịp các sự kiện giao 

lưu văn hóa văn nghệ với các đơn vị khác trong ngành hoặc địa phương... 

Chất lượng các hoạt động nghệ thuật biểu diễn: tiêu chí này đánh giá 

các hoạt động nghệ thuật biểu diễn có đáp ứng hay không đáp ứng được 

nhu cầu tham gia và thụ hưởng của người lính đối với các mục tiêu mà hoạt 

động này đem lại. Tiêu chí này cũng xác định xem những hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn có thu hút hay không thu hút được công chúng tự nguyện 

tham gia.  

Cách thức tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn: Tiêu chí này 

đánh giá xem nội dung của các hoạt động nghệ thuật biểu diễn có đơn điệu, 

nhàm chán hay có sự sáng tạo và đổi mới so với những lần tổ chức cùng 

hoạt động này trước đây. Những tiết mục trong chương trình có hấp dẫn, 

thu hút được người lính, đối tượng cần hướng đến của các hoạt động này. 

Ngoài ra, tiêu chí này còn đánh giá sự phối, kết hợp tổ chức của các đơn vị 

trong đoàn văn công, giữa đoàn văn công với các các đơn vị diễn ra chương 

trình biểu diễn nghệ thuật. 

Hiệu quả của các hoạt động nghệ thuật biểu diễn: Tiêu chí này xem 

xét đến những tác động của các hoạt động nghệ thuật biểu diễn đến thái độ, 

nhận thức của người lính sau khi tham gia các hoạt động này. Điều này 

được thể hiện qua những hình thức biểu hiện về hành vi, tác phong, suy 

nghĩ, ứng xử... của người người lính. Bên cạnh đó, tiêu chí cũng định tính 

đến những mặt tích cực của việc tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn 

đối với rèn luyện đạo đức, tác phong, kỷ cương nề nếp trong sinh hoạt, rèn 

luyện tại đơn vị,... 

Có thể nói, những hoạt động nghệ thuật biểu diễn gắn liền trực tiếp 

đến lợi ích của người lính trên nhiều phương diện như được giao lưu, thể 

hiện, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh 

thần, thỏa mãn được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, tạo nên một lối sống 
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lành mạnh, vị tha, biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh hay có 

ý thức hướng về những điều nhân văn. Điều này là hết sức cần thiết bởi 

thông qua những hoạt động này sẽ giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội 

những phẩm chất đạo đức, tác phong, kỷ cương, nề nếp trong sinh hoạt, rèn 

luyện và là đây là những điều cần thiết giúp người lính thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

1.3.4. Vai trò của quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn văn 

công Quân khu 3 

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn văn công Quân khu 

3 đã góp phần khơi dậy tính tự giác cao, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán 

bộ, chiến sĩ tại đơn vị đóng quân, củng cố các mối quan hệ giữa lãnh đạo 

chỉ huy và cấp dưới; đồng chí - đồng đội trên nguyên tắc dân chủ, bình 

đẳng, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Hay có thể thấy rằng, thông qua 

quá trình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ở mỗi đơn vị, mà các mối quan hệ 

được tăng cường, đã liên kết các quân nhân thành một khối thống nhất, tạo 

nên sức mạnh tổng hợp và phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của 

quân đội ta. Với ý nghĩa như vậy nên việc quản lý hoạt động văn hóa văn 

nghệ nói chung và biểu diễn nghệ thuật nói riêng tại Đoàn Văn công Quân 

khu 3 được chú trọng bởi hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức chống 

phá ta trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và lối sống trụy lạc tự do theo kiểu 

phương Tây làm phương hại tới truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống 

cách mạng của nhân dân ta. Lối sống thực dụng được đề cao ở một bộ phận 

nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, là một trong nguyên nhân dẫn đến xem nhẹ 

những giá trị, chuẩn mực văn hóa đạo đức truyền thống tốt đẹp của người 

Việt Nam như lòng nhân ái, hiếu nghĩa, thuỷ chung, vị tha, trọng nghĩa 

tình,… Điều này đã tác động đến môi trường quân sự, trong đó có những 

người lính.  
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Do đó, việc quản lý hiệu quả hoạt động văn hóa nghệ thuật được 

xem có tính hiệu quả cao và dễ thực hiện. Quản lý hoạt động này hướng 

đến việc thực sự lôi cuốn, gắn bó các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với 

nhau. Đây là vấn đề mang tính cấp thiết cần được giải quyết kịp thời. Bên 

cạnh đó, nội dung và phương thức hoạt động văn hóa nghệ thuật trong quân 

đội cần có sự đổi mới toàn diện và có chiều sâu. Trong thực tế, các hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn văn công Quân đoàn 3 chủ yếu có nội 

dung nói về các tấm gương người tốt, việc tốt đã có tác động tích cực đến 

tư tưởng, tình cảm của bộ đội, giáo dục họ lối sống trong sáng, lành mạnh, 

giản dị, khiêm tốn, trung thực. Từ đó, họ biết tự điều chỉnh hành vi của 

mình cho phù hợp với hoàn cảnh, môi trường quân sự và xã hội. Chính việc 

quản lý hiệu quả hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn đã góp phần tạo 

sức đề kháng cho các cán bộ, chiến sĩ trước các sản phẩm văn hóa độc hại, 

hạn chế thấp nhất ảnh của các tệ nạn xã hội, sản phẩm văn hóa độc hại tác 

động đến đời sống của bộ đội. Có thể khẳng định, hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật tại Đoàn văn công Quân đoàn 3 đã góp phần quan trọng trong việc 

giáo dục, xây dựng lối sống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. 

Việc quản lý hiệu quả hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn biểu hiện ở 

việc tổ chức được những tác phẩm tốt, bồi dưỡng được đội ngũ diễn viên, 

chiến sĩ có năng lực thẩm mỹ, để từ đó là công cụ hữu hiệu  ngăn chặn và 

khắc phục những hiện tượng tiêu cực của xã hội, văn hóa phẩm xấu độc 

ảnh hưởng tới các cán bộ, chiến sĩ. 

 Tiểu kết 

Từ năm 1957, theo yêu cầu động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội 

và nhân dân khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hải Phòng, đội Văn công Tả - 

Hữu ngạn của Tổng cục Chính trị được thành lập trên cơ sở của một số 

nhạc sĩ, ca sĩ và chiến sĩ có năng khiếu ca, múa được chắt lọc từ cơ sở. Vốn 

liếng ban đầu của đội là những tiết mục tự biên, tự diễn dựa trên chất liệu 
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dân ca đằm thắm, mượt mà, cũng như những bài hát ca ngợi tình quân dân. 

Hầu hết diễn viên của tiền thân Đoàn Văn công Quân khu 3  bấy giờ là 

những chiến sĩ ngày cầm súng chiến đấu, đêm hát phục vụ chiến sĩ, đồng 

bào; vừa sưu tầm cải biên, sáng tác, dàn dựng, vừa tự thiết kế trang phục, 

đạo cụ trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Cùng với quyết tâm bám sát bộ 

đội, bám sát chiến trường, vượt lên những thử thách sống còn giữa mưa 

bom bão đạn, đội chia thành từng tốp nhỏ, sẵn sàng lên đường phục vụ bộ 

đội, nhân dân, phục vụ thương, bệnh binh trong điều kiện “3 không”: 

không phông màn, không âm thanh, không ánh sáng. Đây là những hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật trong những ngày đầu của Đoàn văn công Quân 

khu 3.  

Qua khảo cứu văn bản, kết quả nghiên cứu của chương 1 đã trình bày 

khái quát liên quan đến nghệ thuật và hoạt động biểu diễn nghệ thuật; 

 Quản lý và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Cũng như vai trò 

của hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong đời sống xã hội. Đây là khung lí 

thuyết cần thiết để luận văn có những khảo sát về những hoạt động biểu 

diễn, cũng như quản lý hoạt động này của đoàn văn công Quân khu 3 ở 

chương 2. 

Kết quả nghiên cứu của chương 1 cũng đã tìm hiểu về văn hóa nghệ 

thuật Quân đội, tổng quan về Đoàn Văn công Quân khu 3. Từ đó có những 

khái quát bước đầu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đoàn văn 

công. Luận văn cũng đã chỉ ra được tính đặc thù hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của Đoàn Văn công Quân khu 3 trong thời bình, đó không chỉ phục 

vụ văn nghệ cho chiến sĩ trong quân khu 9 tỉnh, mà đồng bào nhân dân trên 

địa bàn tỉnh, thành cũng là đối tượng phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của Đoàn. Qua đó, luận văn xây dựng được các tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công tác hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 

3 trong thời gian qua, cũng như trong thời gian tới. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ 

THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3  

2.1. Chủ thể quản lý 

 Như đã trình bày, hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn văn công 

Quân khu 3 vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị là phục vụ cho toàn quân trên 

địa bàn Quân khu 3, mà còn phối kết hợp với địa phương để tham gia các 

chương trình văn hóa văn nghệ mà đối tượng thụ hưởng là quần chúng, 

nhân dân. Do đó, ở góc độ quản lý nhà nước, chủ thể quản lý hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của Đoàn văn công Quân khu 3: Đối với cơ quan quản 

lý nhà nước là Bộ Văn hóa TT&DL; Cục Nghệ thuật biểu diễn; trong Quân 

đội là Tổng Cục Chính trị, trực tiếp là Cục Tuyên huấn Cục Nghệ; tới Quân 

khu 3 là Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Chỉ huy của Đoàn. 

2.1.1. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,  Cục Nghệ thuật biểu diễn 

 * Cơ quan quản lý nhà nước nhà nước cao nhất về lĩnh vực VHTT và 

Du lịch là: Bộ Văn hóa TT&DL; Cục Nghệ thuật biểu diễn. 

 - Cơ quan tham mưu cho Bộ Văn hóa TT&DL về quản lý, tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước. 

 * Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam 

 Cơ quan quản lý nhà nước cao nhất trong Quân đội về lĩnh vực tư 

tưởng, văn hóa trong đó có biểu diễn nghệ thuật. 

 - Cục Tuyên huấn  là cơ quan tham mưu, quản lý, chỉ đạo công tác 

văn hóa, văn nghệ trong đó có nghệ thuật biểu diễn trong toàn quân. Để 

giúp Cục Tuyên huấn TCCT theo dõi chỉ đạo có Phòng VHVN  của Cục 

Tuyên Huấn theo dõi các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong Quân đội, 

trong đó có Đoàn Văn công Quân khu 3. 

Theo Quyết định 4148 /QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị này 
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là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch có chức năng tham mưu 

giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh 

doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và lĩnh vực văn học; 

được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát 

triển sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn và văn học trong cả nước theo chủ 

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

Theo đó, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật là nhiệm vụ và đối 

với lĩnh vực này, Cục có quyền hạn như sau:  

Trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật; Chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 

năm năm và hàng năm về nghệ thuật biểu diễn; Tổ chức thực hiện, hướng 

dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, 

quy hoạch các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn sau 

khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật và thông tin hoạt động quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn 

và lĩnh vực văn học; Trình Bộ trưởng quy định điều kiện cho tổ chức và cá 

nhân trong nước liên doanh, liên kết, hợp tác với nước ngoài về nghệ thuật 

biểu diễn và văn học; kế hoạch tài trợ, đặt hàng sáng tác, dàn dựng chương 

trình, tiết mục, vở diễn mới có sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn và văn học. 

Bên cạnh đó, Cục có chức năng cấp phép cho các hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật, cụ thể là: Các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ 

chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; Các tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang. Việc cấp phép này trong phạm vi được phân 

công như: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ 

chức thuộc cơ quan Trung ương; Cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở 
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nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; lưu 

hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Tổ chức thi 

người đẹp có quy mô vùng, ngành, đoàn thể trung ương; thi người mẫu 

toàn quốc; 

Trong hoạt động thanh, kiểm tra sau cấp phép, Cục có quyền hạn 

như sau: Đình chỉ, thu hồi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy 

phép cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động 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 vi phạm các quy định của pháp luật. Đình 

chỉ, thu hồi tác phẩm âm nhạc, bài hát, tiết mục, vở diễn có nội dung trái 

với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Hướng dẫn và kiểm tra việc cấp phép 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 trên phạm vi toàn quốc.  

Ngoài ra, Cục nghệ thuật biểu diễn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 

hợp tác, giao lưu về nghệ thuật biểu diễn với các quốc gia, các tổ chức quốc 

tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Đề xuất với Bộ trưởng cử 

các nghệ sĩ, ban, nhóm, đoàn nghệ thuật đi biểu diễn ở nước ngoài hoặc 

tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quốc tế. Thẩm định nội dung, 

chất lượng chương trình nghệ thuật có yếu tố nước ngoài theo quyết định 

của Bộ trưởng. Thẩm định các chương trình, dự án do nước ngoài tài trợ 

cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật biểu diễn và tổ chức thực hiện theo quyết 

định của Bộ trưởng. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật và các hoạt động dịch vụ văn hóa theo quyết định của Bộ 

trưởng. Định hướng cho các đơn vị nghệ thuật Trung ương nghiên cứu, sưu 

tầm, giữ gìn và phát huy vốn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, tiếp thu 

tinh hoa nghệ thuật của các nước trên thế giới để xây dựng tiết mục, vở 

diễn phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Tổ chức thực hiện kế hoạch 
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nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về nghệ thuật biểu diễn, văn học; 

tham gia xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh, cấp bậc kỹ thuật cho 

cán bộ, viên chức và lao động ngành nghệ thuật biểu diễn. Phối hợp xây 

dựng cơ chế hoạt động của tổ chức dịch vụ công, phí, lệ phí về lĩnh vực 

nghệ thuật biểu diễn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

Để thực hiện những công việc này, cơ cấu tổ chức của Cục nghệ 

thuật biểu diễn gồm: Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ như: Văn phòng Cục; Phòng Kế toán, Tài chính; Phòng 

Nghệ thuật; Phòng Quản lý biểu diễn; Phòng Quản lý băng đĩa; Phòng Văn 

học. Trong đó, phòng Quản lý biểu diễn liên quan trực tiếp đến các nội 

dung quản lý liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật.  

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm trước Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao của Cục; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm 

vụ cụ thể của các phòng, tổ chức sự nghiệp trực thuộc; sắp xếp, bố trí cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh, 

tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Cục. 

2.1.2. Cục Tuyên huấn TCCT, Quân đội nhân dân Việt Nam 

 - Giúp cho TCCT, BQP quản lý nhà nước trong Quân đội về các 

Đoàn Văn công, nghệ thuật chuyên nghiệp trong Quân đội… 

2.1.3. Cục Chính trị Quân khu 3 

Cục Chính trị Quân khu 3 là cơ quan trực tiếp lãnh đạo chỉ huy Đoàn 

Văn công Quân khu 3 một cách toàn diện. Cục có nhiệm vụ định hướng 

mọi hoạt động của các tổ chức, của cán bộ chỉ huy, cán bộ chuyên môn, các 
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nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn để phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, nâng cao sức mạnh 

chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, không ngừng củng cố khả năng 

quốc phòng của đất nước, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ 

công cuộc đổi mới, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Với chức năng của mình, đối với quản lý hoạt động của Đoàn văn 

công Quân khu 3, Cục chính trị thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt 

của Đoàn, củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong 

quân đội, đấu tranh chống mọi luận điệu thù địch, sai trái, mọi âm mưu 

“phi chính trị hóa quân đội”; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, 

vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sĩ kiên định vững 

vàng, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và không ngừng tiến bộ, 

trưởng thành. Hoạt động quản lý này được cụ thể bằng các nhiệm vụ sau: 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức; công tác cán bộ; 

công tác bảo vệ; công tác chính sách; công tác dân vận,... Những nội dung 

này được tiến hành đồng thời và gắn liền với mọi lĩnh vực hoạt động của 

Đoàn, trong đó chú trọng nhất đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sao 

cho mỗi chương trình, hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải chú ý nâng cao 

toàn diện cả chất lượng giáo dục nhận thức đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, cũng như lồng ghép các thông tin, 

tuyên truyền văn hóa, văn nghệ. Nội dung này nằm trong công tác chỉ đạo 

tổ chức đời sống văn hóa- tinh thần cho bộ đội cũng như nội dung công tác 

giáo dục chính trị ở các học viện, nhà trường và các đơn vị.  

2.1.4. Đoàn Văn công Quân khu 3 

Đoàn văn công Quân khu 3 là đơn vị nghệ thuật, với nhiệm vụ, biểu 

diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn 09 tỉnh, thành phố 



 

 

35 

và các đơn vị trong và ngoài quân đội, các tỉnh phía Bắc theo phân công 

của Tổng Cục Chính trị QĐNDVN và Bộ Tư lệnh Quân khu 3.  

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Đoàn 

thường xuyên xây dựng các chương trình Ca, Múa, Nhạc chính quy với đủ 

các thể loại và thời lượng biểu diễn trong khoảng 60 đến 120 phút/ chương 

trình. Các chương trình đều được công diễn phục vụ bộ đội các đơn vị 

thuộc Quân khu và các địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn thường xuyên tổ 

chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các đơn vị cấp Trung đoàn 

trở lên và theo yêu cầu của Quân khu trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của 

đất nước và Quân khu. 

 Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Đoàn gồm: biên chế chính thức có 38 

đồng chí gồm 4 sĩ quan, 31 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp, 3 chiến sĩ 

và 8 nhân viên hợp đồng. Cụ thể là: 

- Chỉ huy đoàn: 3 đồng chí, 1 đoàn trưởng và 2 đoàn phó. 

- Đội ca: 7 đồng chí, 1 sĩ quan, 5 quân nhân chuyên nghiệp, 1 chiến sĩ. 

- Đội nhạc: 8 quân nhân chuyên nghiệp. 

- Đội Hậu cần, Hành chính và Kỹ thuật: 8 quân nhân chuyên nghiệp. 

- Diễn viên nhân viên hợp đồng: 8 đồng chí. 

 Hiện nay, Đoàn văn công Quân khu 3 duy trì các tổ chức hoạt động 

và sinh hoạt thường xuyên trong đơn vị như: 

- Tổ chức Đảng: chi bộ Đảng Đoàn văn công Quân khu 3 trực thuộc Đảng 

bộ Cục Chính trị. Đoàn văn công quân khu 3 hiện có 30 đồng chí là đảng 

viên chính thức, sinh hoạt ở  4 tổ đảng là Đội ca, Đội múa, Đội nhạc và Đội 

hậu cần, hành chính và kỹ thuật. 

- Chi đoàn Thanh niên: gồm 12 đồng chí. 

- Hội Phụ nữ gồm 11 đồng chí. 

- Hội đồng quân nhân có 5 đồng chí.  
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2.1.5. Cơ chế phối hợp 

Việc phối hợp giữa 3 chủ thể trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật ở Đoàn văn công Quân khu 3 được xác định theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cụ thể là: 

Đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong quân đội thì Cục 

Chính trị quân khu 3 có ý kiến chỉ đạo về kịch bản, nội dung từng tiết mục 

có định hướng trong từng giai đoạn và tập trung vào các nhiệm vụ trọng 

tâm, trọng điểm tuyên truyền đối với từng nhiệm vụ quan trọng.  

Đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong dân sự, nội dung 

theo đúng qui định hướng dẫn tại Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL quy 

định chi tiết thi hành 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 và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 79/2012/NĐ-CP. Đối với những chương trình biểu diễn nghệ thuật 

phải xin phép qua Cục nghệ thuật biểu diễn theo đúng qui định. 

Đối với Ban Chỉ huy Đoàn văn công Quân khu 3 thì nội dung quản 

lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên và mang ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại của đơn vị, bởi ngoài 

tính đặc thù trong quân đội thì không cho phép để các tiết mục, chương 

trình biểu diễn nghệ thuật không đúng với quan điểm chính trị, lệch lạc về 

tư tưởng là điều không thể chấp nhận được. 

Chính điều đó nên trong nhiều năm qua, Cục Chính trị Quân khu 3 

phối kết hợp với Cục nghệ thuật biểu diễn thường xuyên mở các lớp nâng 

cao nghiệp vụ quản lý nói chung và đối với lãnh đạo của Đoàn Văn công 

nói riêng, điều này giúp cho phân định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, 

mối quan hệ giữa các chủ thể trong hoạt động quản lý hoạt động biểu diễn 

của Đoàn. 
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2.2. Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn 

công Quân khu 3 

2.2.1. Triển khai các văn bản  pháp lý có liên quan đến hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật 

2.2.1.1. Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội địa phương 

 Tại đoàn văn công Quân khu 3, các văn bản của Đảng, Nhà 

nước, địa phương được triển khai đến từng phòng, ban. Theo đó, đơn vị 

thực hiện nghiêm túc các Nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ 

VHTT&DL liên quan đến công tác biểu diễn nghệ thuật bởi theo điều 8, 

Nghị định 79/2012/NĐ-CP đã quy định rõ ở khoản b, mục 1, điều 8 là: 

“Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang” [13] thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Nghị định này. Trong trường hợp Đoàn tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh thì phải tiến 

hành xin cấp phép. Theo đó, khi Đoàn ký hợp đồng công diễn một chương 

trình nghệ thuật, có mục đích kinh doanh, phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép 

cho chương trình, tiết mục, vở diễn và phải nộp trực tiếp, hoặc gửi qua 

đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở 

Văn hóa, Thể thao Hải Phòng 5 ngày trước thời điểm biểu diễn. Về cách 

thức tiến hành chương trình phải thực hiện đúng các quy định pháp luật có 

liên quan như: cấm được thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác 

với nội dung đã được phép biểu diễn; cấm được quảng cáo mạo danh nghệ 

sĩ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không đúng nội dung đã 

được cấp phép; cấm sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với 

mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa 

Việt Nam; cấm sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu 

diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn; cấm thực hiện 

hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối 
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ngoại; cấm tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về 

văn hóa, thể thao và du lịch cấm biểu diễn...  

Như vậy, Đoàn là đơn vị trực thuộc Cục Chính trị Quân khu 3 có 

nhiệm vụ chính là biểu diễn phục cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn 9 tỉnh, nhưng 

đồng thời cũng là một đơn vị nghệ thuật có chức năng biểu diễn các 

chương trình nghệ thuật phục vụ người dân, các cơ quan, đơn vị trong 

những ngày lễ lớn hay khi có yêu cầu. Chính điều này nên trong mỗi 

trường hợp, Đoàn phải chấp hành theo những quy định của cơ quan nhà 

nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.  

2.2.1.2. Các văn bản chỉ đạo liên quan 

Công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội là một bộ phận công tác 

tư tưởng văn hóa của Đảng, một nội dung cơ bản giữ vị trí hàng đầu của 

công tác đảng, công tác chính trị và được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 

tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND 

Việt Nam và cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp. Công tác văn hóa văn nghệ 

có vai trò quan trọng trong việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong QĐND 

Việt Nam. Sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam là sự 

kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 

tinh thần là đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, công tác văn hóa 

văn nghệ trong quân đội thường xuyên được Quân ủy Trung ương, Bộ 

Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư các nguồn lực để tiến hành ở nhiều phương 

diện nhằm xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.  

Đoàn văn công Quân khu 3 tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội 

bộ, phục vụ nhiệm vụ chính trị; tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang 

ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật; tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng vũ 
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trang nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật thực hiện theo quy 

định của Bộ Quốc Phòng, Tổng cục Chính trị QĐND, Bộ Tư lệnh Quân 

khu 3, Cục Chính trị Quân khu 3. Đặc biệt thực hiện theo đúng Thông tư 

104/2014/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng quy định về chế độ, định mức tiêu 

chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam 

[10],… Ở phương diện này, mỗi cán bộ, chiến sĩ, diễn viên của đoàn văn 

công Quân khu 3 phải có tinh thần, ý thức, trách nhiệm như một người lính 

thực sự. Trong những năm qua, thực hiện kế hoạch của Tổng cục Chính trị 

QQĐNDVN, đoàn văn công Quân khu 3 đã thực hiện một số nhiệm vụ 

quan trọng như: Tham gia chương trình biểu diễn phục vụ quân và dân 

huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DKI vào thời điểm cao trào của trong việc 

bảo vệ chủ quyền biển đảo năm 2015, khi Trung Quốc kéo dàn khoan HD 

981 vào khu vực chủ quyền của Việt Nam. Những hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật của Đoàn đã góp phần tăng thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm đấu 

tranh trước những hành vi sai trái của Trung Quốc, tạo thêm sự đoàn kết 

giữa quân dân trong đất liền với chiến sĩ ngày đêm bám trụ canh giữ sự 

bình yên của tổ quốc. Năm 2016, đoàn văn công Quân khu 3 cũng thực 

hiện và hoàn thành tốt kế hoạch của Cục Chính trị quân khu 3 trong việc 

tham gia chương trình nghệ thuật với 5 nước Đông Nam Á tại Quảng Trị. 

Đoàn đã có được 3 tiết mục đạt huy chương vàng, 4 tiết mục đạt huy 

chương bạc, vượt chỉ tiêu đề ra. Với thành tích đạt được, Đoàn được bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ VHTT&DL, Cục Chính trị 

Quân khu 3,... 

Đứng trước vai trò, vị trí to lớn của công tác văn hóa, văn học nghệ 

thuật trong Quân đội. Ngày 20/10/2017, Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị số 

355-CT/QUTW “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, 

văn học nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”. Ngày 25/12/2017 

Đảng ủy Quân khu 3 ban hành Nghị quyết số 380-NQ/ĐU “Về tăng cường 
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lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong lực lượng vũ 

trang Quân khu giai đoạn hiện nay”. 

2.2.2. Xây dựng kế hoạch biểu diễn  

Trong những năm gần đây, được sự chỉ đạo, quan tâm của Ban chỉ 

huy đoàn văn công Quân khu 3, cán bộ chiến sĩ của Đoàn đã hoàn thành 

toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ được giao; đã quán triệt và thực 

hiện nghiêm túc các mục tiêu, nội dung của các cuộc thi đua do cấp trên 

phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đoàn. Nội dung quản lý hoạt 

động biểu diễn của đoàn nghệ thuật Quân khu 3 trong những năm qua tập 

trung ở một số phương diện sau: 

Quán triệt đường lối văn nghệ của Đảng, Nhà nước và Quân đội, 

trong đó vận dụng sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ khi 

xem văn hóa là một mặt trận, và "xây” phải đi đôi với "chống”, lấy "xây” 

làm chính. Theo đó, khi tổ chức các hoạt động biểu diễn của Đoàn cần có 

sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai yêu cầu trên. Điều này đặt ra đối với 

cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, chiến sĩ của Đoàn khi xây dựng các chương trình 

văn hóa văn nghệ cần nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường đấu tranh phê phán 

những quan điểm sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, kiên 

cường chiến đấu và tỉnh táo trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình 

trên tư tưởng văn hóa”, “xâm lăng văn hoá” của các thế lực thù địch trên 

lĩnh vực rất nhạy cảm này, đồng thời kiên trì bài trừ các hủ tục, các thói hư, 

tật xấu, sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 

viên và nhân dân. Sự thống nhất trên là cơ sở đem lại hiệu quả của sự lãnh 

đạo, chỉ đạo và quản lý lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của Đoàn trong những 

năm qua. 

Bên cạnh đó, nội dung quản lý này nhấn mạnh sự song hành một 

cách tự nguyện của hai mẫu hình “nghệ sĩ - chiến sĩ” trong một con người. 

Trong đó, đề cao văn hóa văn nghệ, xác lập mô hình phát triển và tồn tại 
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của văn nghệ được xem là nhận thức có tính bao quát, hệ thống về đối 

tượng. Quán triệt tư tưởng trên, Ban lãnh đạo của Đoàn luôn xem bản chất 

của văn nghệ trong quân đội là góp phần làm tốt chức năng: tuyên truyền, 

giáo dục, khích lệ, cổ vũ động viên và bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân,… Chính vì lẽ 

đó, những nội dung, hình thức thể hiện của các chương trình, hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của Đoàn đều hướng đến một nền văn nghệ phát triển 

xứng tầm với giá trị nhân văn, thẩm mĩ và tinh thần đấu tranh bảo vệ, xây 

dựng đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, toàn thể cán bộ, chiến sĩ của 

Đoàn đã và đang khắc phục những hạn chế như: số lượng tác phẩm nhiều, 

song còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; các tác phẩm 

văn học nghệ thuật về đề tài đương đại, về hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, về 

người chiến sĩ trong thời kì mới chưa nhiều,….  

2.2.3. Quản lý chương trình, tiết mục biểu diễn 

Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đoàn văn công Quân khu 

3. Việc xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật được thực hiện theo kế 

hoạch phân công của Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Quân khu và Cục 

Chính trị Quân khu 3. Theo phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Đoàn 

đề ra, Đoàn xây dựng định mức từ 61 buổi biểu diễn trở lên và đây là một 

số lượng tương đối lớn (khoảng 5 buổi biểu diễn/ tháng) so với tổng số 38 

cán bộ, chiến sĩ, diễn viên của Đoàn (kể cả trưởng đoàn, chính trị viên). 

 Trong 02 năm (2015-2016) có nhiều ngày Lễ kỷ niệm, các sự kiện 

chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, đặc biệt là kỷ niệm 70 

năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945-

31/10/2015), và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cục Chính trị Quân khu 3. 

Thực hiện Kế hoạch của cấp trên Đoàn Văn công Quân khu được giao 

nhiệm vụ xây dựng màn sử thi nghệ thuật “Quân khu 3 - 70 năm vang mãi 

bản hùng ca”. Đây là lần đầu tiên, Quân khu xây dựng màn sử thi trong 
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ngày lễ trọng đại, do đó, Chỉ huy Đoàn xác định tốt nhiệm vụ, tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để bảo đảm 

chất lượng chương trình nghệ thuật và số lượng 200 diễn viên quần chúng 

tham gia luyện tập và trình diễn màn sử thi đạt kết quả tốt, Đoàn phối hợp 

với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, 

Đoàn Văn công Hải quân, Sư đoàn 395,… tăng cường cán bộ, diễn viên, hạ 

sỹ quan, chiến sỹ về Đoàn tổ chức tập luyện. 

Màn sử thi do Thượng tá Trần Anh Lộc - Đoàn trưởng viết kịch bản; 

Đại úy Nguyễn Văn Hiếu - Phó Đoàn trưởng làm tổng đạo diễn. Kịch bản 

được thông qua các cấp xin ý kiến của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, 

Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và một số chuyên gia. Sau hoàn thiện kịch 

bản, Đoàn xây dựng tổng thể chương trình, tổ chức từng bộ phận luyện tập 

thành thục, kết nối các phần thành một chương trình hoàn chỉnh. 

Trong buổi Lễ trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng 

vũ trang Quân khu, các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu đã thể 

hiện rất thành công màn sử thi “Quân khu 3 - 70 năm vang mãi bản hùng 

ca”. Các tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu, hình tượng nghệ thuật phụ 

họa, sân khấu hiện đại với màn hình điện tử (LED) khổ lớn, đọc lời bình 

truyền cảm, sâu lắng của Nghệ sỹ ưu tú Lê Chức, màn sử thi đã dựng lại 

quá trình hình thành, truyền thống yêu nước, văn hóa lâu đời mảnh đất và 

con người vùng châu thổ sông Hồng, những chiến công oanh liệt của Quân 

và dân Quân khu 3 trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Màn sử thi đã được các đại biểu Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các 

tướng lĩnh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ, các đại biểu 

về dự Lễ kỷ niệm khen ngợi, đánh giá cao. Màn sử thi khẳng định, ghi dấu 

ấn một bước phát triển mới của Đoàn, đồng thời tạo tiền đề ban đầu để 

Đoàn có kinh nghiệm tiếp tục xây dựng các chương trình tiếp theo.   
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Năm 2016 tiếp nối thành công trên, Đoàn Văn công Quân khu 3 được 

Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục chính trị Quân khu giao nhiệm vụ 

xây dựng màn sử thi nghệ thuật “Chung dòng sông Mẹ” phục vụ Lễ kỷ 

niệm 70 năm Ngày truyền thống. Với kinh nghiệm đã trải qua và luôn đổi 

mới, sáng tạo Đoàn đã dàn dựng, biểu diễn màn sử thi hoàng tráng để lại 

những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả về dự buổi lễ kỷ niệm. 

Tháng 7-2016, Đoàn Văn công Quân khu 3 được Tổng Cục Chính trị 

giao nhiệm vụ đại diện các đoàn nghệ thuật của toàn quân tham dự Liên 

hoan Nghệ thuật ca-múa-nhạc 5 nước gồm: Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, 

Mi-an-ma và Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn Văn công Quân khu 3 là 

một trong số 21 đoàn nghệ thuật tham gia.  

Nhận thức sâu sắc đây là một vinh dự lớn, niềm tự hào được đại diện 

của toàn quân tham gia liên hoan nghệ thuật tầm cỡ khu vực ASEAN, vì 

vậy, Cấp ủy, Chỉ huy Đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, triển khai 

nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận; cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên Đoàn luôn 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Được sự giúp đỡ của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Đoàn 

đã tổ chức tập luyện tranh thủ ngày đêm, kể cả ngày Thứ Bảy, Chủ nhật.  

Ngày 18-7-2016, Đoàn hành quân về thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

giữa mùa hè đổ lửa, nắng như thiêu, như đốt, thời tiết khí hậu khắc nghiệt 

nhưng cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên vẫn miệt mài, say sưa luyện tập. Sau 01 

tuần tham gia liên hoan, Đoàn đã tham gia 11 tiết mục trong đó 7/11 tiết 

mục đạt giải. 3 Huy chương vàng cho các tiết mục: “Sải cánh chim bằng”, 

sáng tác nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, phối khí nhạc sỹ Xuân Dũng, ca sỹ Trọng 

Tuệ biểu diễn; tác phẩm “Guốc mộc”, sáng tác nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn - 

Xuân Dũng, tốp ca nữ trình bày và tiết mục múa “Gác Biển”, biên đạo nghệ 

sỹ Trung Hiếu. 4 Huy chương bạc gồm các tiết mục: “Vọng quốc”, sáng tác 

và phối khí Nghệ sỹ ưu tú Huỳnh Tú, Nghệ sỹ ưu tú Nhật Thuận biểu diễn; 
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“Tướng quân Võ Nguyên Giáp”, sáng tác Bùi Hoàng Yến, ca sỹ Nhật 

Thành biểu diễn; Hòa tấu “Quê hương người chiến sỹ” do Kiệu Trung, Đức 

Hiệp và dàn nhạc biểu diễn. Kết quả chung, Đoàn Văn công Quân khu 3 

đạt Huy chương vàng, được Ban tổ chức liên hoan đánh giá cao và được 

Ban tổ chức chọn đi lưu diễn tại thành cổ Quảng Trị. Trong những ngày 

lưu diễn tại Quảng Trị, các chương trình của Đoàn được đông đảo cán bộ, 

chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh khen ngợi, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị tặng Bằng khen. Những kết quả trên đây đã thể hiện sự nỗ lực, 

quyết tâm rất cao của tập thể Cấp ủy, Chỉ huy và toàn thể cán bộ, nghệ sỹ, 

diễn viên Đoàn, vẫn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn văn công đồng 

bằng sông Hồng mà biết bao thế hệ cha anh dầy công vun đắp, tạo dựng. 

Cũng trong năm 2016, Đoàn đã xây dựng nhiều chương trình nghệ 

thuật như màn diễn ca kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Chỉ huy quân sự thành 

phố Hải Phòng; 70 năm Báo Quân khu 3 ra số đầu tiên và kỷ niệm ngày 

Truyền thống Ngành tài chính Quân đội, Ngành Hậu cần Quân khu, Xưởng 

81 Cục Kỹ thuật được khán giả đánh giá cao. 

2.2.4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân 

Trong những năm qua, đoàn văn công Quân khu 3 đã tích cực chủ 

động phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng thực hiện nhiều chương 

trình nhân dịp những sự kiện trọng đại của đất nước, cũng như của thành 

phố. Trong 2 năm, 2015-2016, Đoàn Văn công Quân khu 3 luôn chủ động 

phối hợp với các sở ngành, đơn vị văn hóa nghệ thuật của Thành Phố hải 

Phòng, tham gia biểu diễn các sự kiện chính trị quan trọng. Tiêu biểu là, 

năm 2015 tham gia Lễ hội “Hoa Phượng Đỏ”, chào mừng năm du lịch Hải 

Phòng. Với số lượng diễn viên tham gia lên đến hàng ngàn người, chương 

trình có sự tham gia của rất nhiều các đơn vị nghệ thuật như Trường Đại 

học VHNT Quân đội, Trường Cao đẳng múa Việt Nam, Đoàn Văn công 

Hải  quân, Trường Cao đẳng VHNT Hải Phòng, cung văn hóa thiếu nhi Hải 
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Phòng...Nhiều ca sỹ tên tuổi như Anh Thơ, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng 

Dương,... Thông qua biểu diễn các chương trình lớn Đoàn đã rút ra được 

nhiều kinh nghiệm quý về tính chuyên nghiệp, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa 

các đơn vị tham gia biểu diễn. 

Hằng năm, Đoàn còn phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở thông 

tin và truyền thông, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình Lễ tôn 

vinh sinh viên, học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, 

quốc gia và cấp thành phố; sinh viên đỗ thủ khoa vào các trường Đại học 

tại Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải Phòng. Chương trình được truyền hình trực tiếp qua 

Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Các chương trình biểu diễn của 

Đoàn luôn đổi mới, sáng tạo để không bị nhàm chán, các tiết mục được lựa 

chọn phù hợp với lứa tuổi thanh niên nên được khán giả đánh giá cao. 

Như đã trình bày, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ 

cơ quan cấp trên, sự phối hợp với các đơn vị hữu quan của thành phố Hải 

Phòng trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đoàn văn công Quân 

khu 3 còn ký hợp đồng biểu diễn với một số cơ quan, đoàn thể trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng, nhằm tăng cường nguồn thu, góp phần cải thiện đời 

sống của anh em chiến sĩ trong Đoàn, cũng như có thêm chi phí trong 

những hoạt động chung của đơn vị. 

Trong hai năm 2015-2016 đơn vị đã ký hợp đồng biểu diễn với một 

số đơn vị cụ thể là: Công ty 189/Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty nhựa Tiền 

phong, Công ty Vaxuco; ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao Hải Phòng 

tham gia Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2015, Lễ hội du lịch Đồ Sơn 

2016...Đặc biệt đã ký hợp đồng với Đài Phát thanh & TH Hải Phòng bảo 

đảm ban nhạc phục vụ Hội thi liên hoan các ca khúc viết về Hải Phòng, Sao 

Mai- Hải Phòng,... 
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Trong các đơn vị mà Đoàn tham gia biểu diễn, mỗi đơn vị đều có 

một sắc thái riêng nên phải luôn bám sát vào chủ đề, nội dung, yêu cầu của 

từng đơn vị để cùng bàn bạc, thống nhất xây dựng chương trình kịch bản 

phù hợp, như vậy mới đem lại hiệu quả cao nhất, làm nên thành công trong 

mỗi chương trình biểu diễn. 

2.2.5. Quản lý đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ,  diễn viên 

- Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Đoàn 

Thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động của 

Đoàn ngày một phát triển bền vững, trong giai đoạn 2012 - 2017 và định 

hướng đến năm 2020 đáp ứng việc đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, 

nhiệm vụ này được thể hiện ở một số nội dung sau:  

Đối với việc tuyển mới: đổi mới phương thức tuyển diễn viên chiến 

sĩ theo hướng cộng tác với các trường văn hóa nghệ thuật trong viêc; đào 

tạo, bồi dưỡng lực lượng diễn viên phù hợp với tính chất dựng vở diễn, tiết 

mục của Đoàn. Đồng thời, kết hợp với các quân binh chủng trong quân khu 

tìm kiếm các tài năng nghệ thuật từ người lính. ; 

Đối với đội ngũ diễn viên chiến sĩ đang công tác ở Đoàn: tập trung 

công tác tái đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với khả năng, năng 

khiếu chuyên biệt. Ban Chỉ huy Đoàn xác định đây là nhiệm vụ chiến lược 

nhằm đáp ứng yêu cầu công tác theo kế hoạch của Cục Chính trị Quân khu 

giao và góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch hằng năm và trong các 

năm tiếp theo. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Đoàn cũng thường xuyên cử cán 

bộ chiến sĩ đi học tập kinh nghiệm của các đoàn văn công ở các quân khu 

khác, cũng như ở các đoàn nghệ thuật trong và ngoài địa bàn. Điều này 

giúp cán bộ chiến sĩ của Đoàn từng bước tiếp cận được những hình thức 

biểu diễn nghệ thuật mới, cách xử lý nội dung, kịch bản theo hướng hiện 

đại, bám sát vào thực tiễn thay đổi không ngừng trong quá trình giao lưu, 

tiếp biến văn hóa sâu rộng như hiện nay. 
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2.2.6. Chú trọng nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ tại Đoàn  

 Nội dung quản lý này hướng đến các nội dung sau: Xây dựng kịch 

bản; Tổ chức sự kiện; Bảo đảm âm thanh, ánh sáng biểu diễn nghệ thuật; 

Ứng dụng múa đương đại vào dàn dựng chương trình nghệ thuật quần 

chúng; Dàn dựng tác phẩm âm nhạc trong chương trình nghệ thuật quần 

chúng; Phương pháp xây dựng đề cương kịch bản, cấu trúc chương trình, 

dàn dựng tác phẩm, chương trình nghệ thuật quần chúng; Kỹ năng, kinh 

nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, 

chương trình nghệ thuật quần chúng; trang phục, đạo cụ, mỹ thuật trong 

chương trình nghệ thuật quần chúng … 

Những nội dung quản lý này đã góp phần bồi dưỡng năng lực quản 

lý và tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 

chuyên môn làm công tác này trong toàn Đoàn, nâng cao hiệu quả công tác 

biểu diễn nghệ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về 

chính trị. 

2.2.7. Quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong Đoàn 

Hằng năm, đơn vị hậu cần, quản trị của Đoàn luôn chấp hành thực 

hiện công tác rà soát và thống kế các trang thiết bị, cũng như có đánh giá về 

hiệu xuất sử dụng nhà, xưởng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật của Đoàn. Trên cơ sở đó, tham mưu với lãnh đạo Đoàn chú 

trọng phát triển, bổ sung trang thiết bị, phòng tập cho phù hợp với kế hoạch 

biểu diễn của năm. 

Cùng với đó, bộ phận quản trị, hậu cần cũng có những đề xuất sử 

dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, cũng như nguồn kinh phí có được 

từ các hoạt động biểu diễn của Đoàn để tăng cường cơ sở vật chất, xây 

dựng phòng tập các bộ môn, nhất là trang bị đủ các phương tiện biểu diễn 

đáp ứng được thị hiếu của chiến sĩ, nhân dân, từ đó làm phong phú hơn nội 
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dung và hình thức biểu diễn, thực sự để thu hút chiến sĩ, quần chúng đến 

tham dự, cũng như đủ phương tiện để tham gia thực hiện các nhiệm vụ của 

Binh đoàn, UBND thành phố Hải Phòng và  các đơn vị có nhu cầu trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng,… Hoạt động tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng 

thiết bị biểu diễn để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời đáp ứng thực 

tiễn biểu diễn trong tình hình mới cũng được lãnh đạo Đoàn quan tâm, chỉ 

đạo. Trong năm 2016, lãnh đạo Đoàn đã có quyết đầu tư các điều kiện và 

tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để đảm bảo tổ chức thành công 

các chỉ đạo xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật của cấp trên, cũng 

như đáp ứng được hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn, đặc biệt còn 

có đủ phương tiện tổ chức miễn phí các chương trình phục vụ chiến sĩ,  

đồng bào dân tộc thiểu số ở một số vùng đặc biệt khó khăn.  

- Đảm bảo tài chính – kĩ thuật trong hoạt động của Đoàn 

Ban lãnh đạo đoàn văn công Quân khu 3 thường xuyên chỉ đạo công 

tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, đáp ứng tốt cho luyện tập, biểu diễn, cụ thể 

như sau: 

 Quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, sử dụng đúng mục đích. 

 Khai thác, sử dụng trang thiết bị tập luyện có hiệu quả, có ý thức 

trong việc bảo quản. 

 Cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn chủ động quan hệ tốt với các cơ quan 

đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong việc ký hợp đồng biểu diễn 

nhằm tạo thêm nguồn thu. 

 Thực hiện nghiêm chế độ quản lý ngân sách, quỹ vốn được cấp trên 

tinh thần công khai, dân chủ.  

Việc quản lý các nguồn thu từ chương trình biểu diễn của Đoàn 

nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, diễn viên 

và nhu cầu sinh hoạt chung của đơn vị. 
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2.2.8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng 

Trong những năm gần đây, Ban Chỉ huy Đoàn thường xuyên thực 

hiện việc xây dựng đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra từ 

đối với các nội dung biểu diễn nghệ thuật, từ những tiết mục đơn lẻ cho đến 

tổng thể một chương trình. Ban Chỉ huy giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng 

cá nhân, trưởng các bộ phận và lãnh đạo Ban Chỉ huy có sự phân công 

trách nhiệm rõ ràng đối với các hoạt động của Đoàn. Hoạt động này nhằm  

mục tiêu không để một tiết mục, chương trình kém chất lượng, có sai phạm 

về quan điểm, tư tưởng xuất hiện trước công chúng. Để làm tốt điều này, 

việc giám sát, thanh kiểm tra được quán triệt đến từng diễn viên, chiến sĩ 

của Đoàn, từ khâu xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập cho đến khâu tổng 

duyệt. Chính điều này góp phần lớn không để xảy ra những sự cố sai phạm 

về nội dung, trang phục trong những tiết mục, vở diễn, chương trình của 

Đoàn trong nhiều năm qua. 

2.3. Đánh giá công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

Đoàn Văn công Quân khu 3 

2.3.1 Những thành tựu và nguyên nhân 

Hoạt động văn hóa văn nghệ tại Quân khu 3, cũng như hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn công Quân khu 3, đạt được những kết 

quả to lớn do nhiều nguyên nhân mang lại. Đó là sự chỉ đạo trực tiếp, quyết 

liệt của Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Cục chính trị Quân khu 3, cũng như 

sự chủ động, nhạy bén của lãnh đạo Đoàn, cùng với sự giúp đỡ, phối hợp 

chặt chẽ của các ban, ngành trên địa bàn thành phố Hải Phòng và địa 

phương trong Quân khu. Đặc biệt là sự nỗ lực cao của cán bộ, chiến sĩ, diễn 

viên hoạt động trong lĩnh vực này. Trong đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp hoạt 

động trong lĩnh này đã có sự đóng góp hết sức quan trọng, là yếu tố có tính 

quyết định đến việc tổ chức các thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế 

hoạch của cấp trên cũng như của các đơn vị trên địa bàn quân khu, thành 
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phố Hải Phòng. Hầu hết những cán bộ của Đoàn đều được đào tạo cơ bản 

về các về chuyên môn, trưởng thành từ môi trường mang tính nghề nghiệp 

cao và là những văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển 

văn hóa văn nghệ của quân khu. Nhiều đồng chí được tặng thưởng, phong 

tặng các giải thưởng, danh hiệu cao quý như: 

- Nghệ sĩ Nguyễn Đăng Thục (Tào Mạt) được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân 

dân và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 (năm 1996) văn nghệ thuật sân 

khấu với 20 kịch bản sân khấu, chủ yếu là chèo. 

- Nhạc sĩ Huy Du được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II về Văn học - 

Nghệ thuật năm 2000 cho các tác phẩm Bế Văn Đàn sống mãi, Đường 

chúng ta đi, Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Nổi 

lửa lên em.  

Trong lĩnh vực hoạt động biểu diễn, nhiều chương trình và tiết mục 

của đoàn có đóng góp nhất định, thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổng cục 

Chính trị, Cục Quân huấn đối với việc tuyên truyền, đảm bảo cho chiến sĩ 

và người dân có những sản phẩm văn hóa lành mạnh, có những hoạt động 

văn hóa văn nghệ bổ ích phục vụ các sự kiện của đất nước, quân đội. Cho 

đến nay, số lượng các tiết mục, hoạt động nghệ thuật của Đoàn được tăng 

lên rõ rệt. Qua các lần biểu diễn, Đoàn luôn trú trọng công tác rút kinh 

nghiệm, lắng nghe ý kiến tham gia góp ý của khán giả, nhất là thường 

xuyên chỉ đạo trực tiếp là Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu về nội dung 

như: phải phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đồng bằng châu thổ 

Sông Hồng giàu người, giàu của, giàu truyền thống cách mạng, cần cù, 

sáng tạo, hăng hái trong lao động sản xuất, anh hùng bất khuất trong đấu 

tranh nhưng cũng thấm đượm tính nhân văn, tình người sâu sắc. Đối với 

biểu diễn cho chiến sỹ phải khéo léo kết hợp, lựa chọn các tiết mục, bài ca 

đi cùng năm tháng gợi nhớ những chiến công, lịch sử hào hùng của thế hệ 

cha anh, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc đồng 
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thời có những ca khúc thể hiện phong cách mới, phù hợp với cuộc sống 

hiện đại hôm nay. 

Đánh giá về hoạt động của Đoàn, binh nhất Vũ Quang Minh, chiến sỹ 

Đại đội 1, Trung đoàn 50, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: “Em rất thích 

các ca khúc cách mạng nhất là những bài hát về Trường Sơn, những bài hát 

đi cùng năm tháng mang khí thế hào hùng của cả dân tộc trong những năm 

tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Ông nội em là người đã 

tham gia trong những đoàn quân ra trận, chính ông là người truyền cảm 

hứng cho chúng em, hát cho chúng em nghe”. [phỏng vấn ngày 24 tháng 7 

năm 2017]. Hạ sỹ Hoàng Minh Phương, 20 tuổi, chiến sỹ Đại đội 24, Lữ 

đoàn 242: “Em thích những bài hát mang tính trữ tình, thiết tha, nồng thắm 

về tình yêu trai gái, tình yêu quê hương đất nước. Gẩn đây một số bài hát 

viết về bảo về chủ quyền biển đảo rất thiêng liêng” [phỏng vấn ngày 24 

tháng 7 năm 2017]. Binh nhì Hà Trung Kiên 19 tuổi, Đại đội 6, Tiểu đoàn 

6, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395: “Tuổi trẻ chúng em rất thích nghe và xem 

những bài hát sôi động, những điệu nhảy Híp Hốp, phù hợp với cuộc sống 

hiện đại” [phỏng vấn ngày 26 tháng 7 năm 2017]. 

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, một số hoạt động của đoàn văn 

công Quân khu 3 cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cả về trình độ, 

năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và phương pháp, tác phong công 

tác. Vẫn còn một số tác phẩm sân khấu được Đoàn dàn dựng thể hiện tính 

nghệ thuật chưa cao, chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công 

chúng. Cùng với đó, trong một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các 

đơn vị, địa điểm nằm ngoài các trung tâm thành phố, tỉnh,  đô thị, huyện lỵ, 

thị trấn, thị tứ,… thì các tiết mục có không khí trầm hơn. Vẫn những tiết 

mục biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng như ca nhạc, chèo, cải 

lương,… nhưng sự đầu tư trang trí, trang thiết bị còn hạn chế. Rất quen 
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thuộc bao năm qua vẫn là những sân khấu sàn gỗ dựng trên giàn giáo hay 

các sân khấu bục bệ đặt ở những khoảng rộng bên vườn hoa, công viên, 

ngã ba hay ngã tư lớn, và số người đứng xem, hay dựng xe máy ngồi xem, 

hoặc đi qua dừng lại xem theo thời gian,…  

Mặc dù không thể phủ nhận sự nhiệt tình tổ chức, biểu diễn nhưng 

vẫn còn một số đồng chí có biểu hiện ái ngại khi sự chăm lo cho việc biểu 

diễn. Cũng như các ý tưởng, sáng kiến cho việc nâng cấp trang thiết bị, 

nâng cao nội dung, chất lượng tổ chức chương trình, tiết mục, có lẽ còn ít 

được khích lệ. Bên cạnh đó, mục tiêu là phục vụ đại chúng, đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao thẩm mỹ cho đồng bào, chiến sĩ ở một số 

chương trình còn hạn chế về hiệu quả. Chưa áp dụng tốt các  loại hình nghệ 

thuật vào trong  quá trình biểu diễn nghệ thuật, như điện ảnh, công nghệ 

3D, 4D; âm thanh ánh sáng hiện đại trong biểu diễn mang lại hiệu quả cao 

đáp ứng của công chúng hiện nay… 

Một vấn đề nữa cũng cần đặt ra là so với yêu cầu nhiệm vụ, công tác 

của Đoàn văn công hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế, cần tiếp tục khắc 

phục, hoàn thiện. Đó là việc đầu tư, xây dựng tiết mục mới, phản ánh khí 

thế đổi thay của đất nước, cũng như một số tiết mục văn nghệ quần chúng   

chưa sâu, thiếu cách làm mới, chưa thật sự hấp dẫn, cuốn hút chiến sĩ trong 

toàn quân.  

Kiến thức, năng lực của một bộ phận cán bộ trong Đoàn văn công 

chưa ngang tầm nhiệm vụ. Hoạt động phối hợp với địa phương ở một số 

đơn vị còn có tính thời vụ, chưa đồng bộ; chế độ nắm tình hình, sơ kết, rút 

kinh nghiệm, trao đổi thông tin giữa đơn vị và địa phương chưa thường 

xuyên, kịp thời.  

Khi trao đổi về có nên đòi hỏi quá cao về chất lượng nghệ thuật của 

Đoàn văn công Quân khu 3 bởi các tiết mục phần lớn mang tính quần 

chúng. Nhiều lãnh đạo trên Cục Chính trị Quân khu 3 có chia sẻ: Vì các 
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hoạt động của Đoàn phục vụ chiến sĩ, đồng bào có tính chất là  nghệ thuật 

quần chúng, là phương thức có sức lan tỏa mạnh mẽ, gần gũi nhất trong 

điều kiện hiện nay, nên không nên đặt quá cao về nghệ thuật. Điều này liên 

quan đến đối tượng và mục đích của các hoạt động biểu diễn. Có chăng, 

hạn chế chất lượng giữa các tiết mục trong Đoàn không đều, bên cạnh 

những tiết mục có chất lượng cao cũng còn những tiết mục khá đơn điệu, 

không hấp dẫn về hình thức thể hiện. Trao đổi với lãnh đạo Đoàn, chúng tôi 

được biết điều này cũng được Ban chỉ huy nắm được, một đồng chí trong 

Ban chỉ huy cho biết: nhiều tiết mục biểu diễn có kịch bản, ý đồ rất tốt, 

nhưng khi công diễn vẫn còn có sự vụng về trong thể hiện, chưa có sự giao 

lưu trong diễn xuất, chưa đạt được trọn vẹn ý tưởng tác phẩm. Tuy thuộc về 

nghệ thuật quần chúng nhưng vẫn cần có sự đầu tư đúng mức để đạt được 

giá trị nghệ thuật nhất định thì mới hấp dẫn công chúng và qua đó mới đạt 

được mục tiêu, yêu cầu đối với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn. 

 Đi tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế này, chúng tôi nhận 

định có lẽ từ hai nguyên nhân chính sau: Một là, do công tác quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chưa sát với đặc thù 

hoạt động văn nghệ quần chúng trong quân đội, chưa thực sự tạo ra sức hút 

mạnh mẽ đối với tài năng, nhất là tài năng trẻ; mặt khác, bản thân cán bộ 

của Đoàn cũng còn có những biểu diễn dừng lại, thiếu nỗ lực phấn đấu 

trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Hai là, ở góc độ quản lý văn hóa, 

chúng ta có một hệ thống chính trị, pháp lý, pháp quyền được thể hiện cụ 

thể qua các cơ quan chuyên ngành bên dân sự như: Bộ VHTT và DL, Cục 

Nghệ thuật biểu diễn, Sở VHTT ở các địa phương. Bên quân sự cũng có từ 

Tổng Cục Chính trị, Cục Chính trị quân khu, cho đến các đoàn Văn công ở 

cấp quân khu,… nhưng vấn đề đặt ra là vẫn có không ít hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật không đủ tiêu chuẩn vẫn được biểu diễn.  
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Tiểu kết 

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn công Quân khu 3 

đã và đang thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, trong việc làm 

phong phú hơn đời sống tinh thần của chiến sĩ trên địa bàn, cũng như góp 

phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của người dân. Các hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật của Đoàn phản ánh đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó đề 

tài thể hiện chủ yếu là người lính, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ và những lực 

lượng, thành phần khác trong xã hội. Mặc dù chủ yếu những tác phẩm được 

xây dựng thuộc lĩnh vực quân sự nhưng lồng ghép vào những vấn đề của 

cuộc sống đầy sáng tạo đã khiến khiến công chúng tán dương, khâm phục. 

Căn cứ khung lý thuyết đã xác lập ở chương 1, kết quả nghiên cứu 

của chương 2 đã tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật của đoàn văn công quân khu 3 như: các văn bản chỉ đạo; 

những yếu tố tác động đến công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, 

từ cấp lãnh đạo, chỉ huy cho đến nhận thức của chiến sĩ, người dân.. Qua 

đó, luận văn đã đề cập đến thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của Đoàn Văn công Quân khu ở các phương diện như: Công tác quản 

lý hoạt động biểu diễn của đoàn nghệ thuật Quân khu 3 trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố thuộc Quân khu; Phối hợp với các đơn vị Quân đội để hoạt 

động biểu diễn; Phối hợp với Sở văn hóa thể thao du lịch Hải Phòng để 

hoạt động biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân; Hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật khi có các hợp đồng biểu diễn của Đoàn; Công tác quản lý hậu cần, 

tài chính, kỹ thuật. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, chúng tôi đã có những 

đánh giá bước đầu về những mặt tích cực, hạn chế cũng như tìm hiểu một 

số nguyên nhân của những hạn chế này. Đây cũng là cơ sở để luận văn đưa 

ra giải pháp phù hợp ở chương 3 nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động 

quản lý văn hóa của Đoàn trong thời gian tới. 
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Chương 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU 

DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 3 

  

3.1. Những yếu tố tác động đến công tác quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật 

Đoàn Văn công Quân khu là đơn vị hoạt động nghệ thuật chuyên 

nghiệp trực thuộc Cục Chính trị Quân khu; hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

phục vụ tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, nhiệm vụ của Quân đội và LLVT Quân khu. Ngoài ra thực hiện một 

số nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ 

trưởng Cục Chính trị Quân khu; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn 

của Cục Tuyên huấn/TCCT và Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT&DL. 

Hằng năm đoàn tổ chức biểu diễn từ 100-120 buổi phục vụ cán bộ, chiến sỹ 

LLVT và nhân dân trên địa bàn Quân khu. Các chương trình, tiết mục đều 

được tổ chức chặt chẽ, tập luyện, dàn dựng công phu, luôn đổi mới, sáng 

tạo, bảo đảm tính nghệ thuật cao, đúng định hướng chính trị để lại ấn tượng 

sâu sắc trong lòng khán giả.  

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn đã góp phần bảo tồn, giữ 

gìn, phát triển nền văn hóa vùng Đồng bằng châu thổ Sông Hồng giàu 

truyền thống cách mạng, nhân văn sâu sắc; góp phần định hướng tư tưởng, 

hướng dẫn hành động, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách, truyền cảm hứng 

cho bộ đội; “giữ lửa” cho các ca khúc cách mạng, xây dựng lối sống có văn 

hóa; đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh 

vực văn hóa nghệ thuật, ngăn chặn sự thẩm lậu của văn hóa, thông tin xấu 

độc vào các cơ quan, đơn vị trong Quân khu.  

3.1.1. Nhận thức của các cấp lãnh đạo, chỉ huy 

Với những mặt tích cực của hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các cấp 
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lãnh đạo từ Tổng cục Chính trị đến Bộ tư lệnh Quân khu cần ý thức đúng 

và có kế hoạch cụ thể nhằm triển khai những hoạt động này sao cho phát 

huy được những giá trị tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực. Hiện nay, 

một số đồng chí lãnh đạo các cấp vẫn còn tâm lý xem nhẹ những hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, mà chỉ chú 

trọng đến những hoạt động huấn luyện ở thao trường hay rèn luyện về 

phẩm chất chính trị. Trong bối cảnh thời bình thì mặc dù điều này là cần 

thiết, nhưng nếu không duy trì sự phát triển lành mạnh của đời sống tinh 

thần (thông qua các loại hình nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật) thì chính 

những áp lực của việc rèn luyện ở quân ngũ cũng sẽ khiến một số người 

lính mất đi khả năng cân bằng, trở nên chán nản mà sa ngã vào những thói 

hư, tật xấu. Do đó, nhận thức đúng về vai trò của hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật trong các đơn vị lực lưỡng vũ trang không chỉ góp phần cân bằng với 

việc rèn luyện thao tác, kỹ năng chiến đấu mà còn là phương thức đối phó 

hữu hiệu với những trò chơi vô bổ như cờ bạc, điện tử, …bởi nhu cầu được 

chơi, được thể hiện, muốn chứng tỏ của lứa tuổi thanh niên nhập ngũ là có 

thật. Mặt khác, việc “lãnh đạo nào phong trào ấy” nên việc nhận thức đúng 

đắn của lãnh đạo các cấp đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật là hết sức 

cần thiết, giúp hoạt động này đi đúng quỹ đạo và phát huy được những lợi 

thế của nó. 

Thực tiễn trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn công 

Quân khu 3 trong những năm qua đã khẳng định, cấp ủy, chỉ huy các cấp 

đã chủ động, nhạy bén nắm chắc được sự cần thiết của hoạt động nghệ 

thuật trong đời sống văn hóa của người lính, nên đã bám sát chỉ đạo theo 

đúng định hướng của cấp trên và yêu cầu của công tác văn hóa văn nghệ 

trong toàn quân. Chính nhờ nhận thức đúng đắn nên các đồng chí từ đoàn 

trưởng cho đến chính trị viên đã quan tâm lãnh đạo chặt chẽ với những chủ 

trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo; đồng thời chỉ đạo sát sao, quyết liệt, 
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nhất là yêu cầu về đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, quy 

trình thực hiện và bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện để tiến hành công 

tác xây dựng kịch bản, luyện tập, biểu diễn đạt kết quả cao nhất có thể. 

 Có thể nhận định rằng, đội ngũ lãnh đạo Đoàn như chính trị viên, 

đoàn trưởng, đội trưởng, đội phó các Đội đã triển khai thực hiện các nội 

dung công tác văn hóa văn nghệ nghiêm túc, sáng tạo với những chương 

trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc nắm, quản lý tình 

hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị. Bên cạnh đó, việc kết hợp 

với lợi thế là một đơn vị trong quân đội nên tính kỷ luật và ý thức làm việc 

tại Đoàn đã có nền nếp chính quy, nên việc chỉ huy các đội, cá nhân trong 

Đoàn theo đúng quy trình đã đề ra, thực hiện tốt và có kiểm soát ở các 

khâu, các bước; đồng thời, phát huy tốt vai trò và tính chủ động, tích cực 

tham gia của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và diễn viên trong đơn vị.  

 Về mặt chuyên môn, các đồng chí lãnh đạo luôn nhấn mạnh đến yếu 

tố đổi mới trong việc xây dựng kịch bản chương trình, tránh lặp đi lặp lại 

các tiết mục trong các buổi biểu diễn. Điều này tác động không nhỏ đến ý 

thức và trách nhiệm của các chiến sĩ, diễn viên trong Đoàn về công việc, 

hạn chế đi sự dễ dãi, hài lòng với những thành tích, kết quả đã đạt được. 

Điều này tác động rất  lớn đến việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, 

phương tiện để đảm bảo những hoạt động biểu diễn nghệ thuật được diễn ra 

thuận lợi nhất trong điều kiện có thể. Đối với những đoàn văn công quân 

khu thì việc được trang bị đầy đủ phương tiện như đạo cụ, phục trang, âm 

thanh, ánh sáng, địa điểm khép kín cho những hoạt động tập luyện của cá 

nhân, nhóm là hết sức cần thiết. Ngoài ra, những yếu tố khác như xây dựng 

kịch bản, việc dàn dựng có tầm, nội dung xuyên suốt, đáp ứng được nhu 

cầu và thị hiếu của người lính cũng rất cần được lãnh đạo cấp trên quan 

tâm, tạo điều kiện sao cho mỗi tiết mục mang đi trình diễn, phục vụ cho 

người lính phải hoàn chỉnh, tối ưu nhất trong điều kiện có thể đáp ứng của 

đơn vị. 
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Đối với những địa điểm bên ngoài đoàn văn công như đơn vị từ cấp 

trung đoàn trở lên cần được đầu tư về mặt bằng biểu diễn cho thuận tiện, 

sớm được trang bị sân khấu di động (cho những hoạt động biểu diễn ngoài 

trời) hay sân khấu trong hội trường theo tiêu chuẩn để thuận tiện triển khai 

các hoạt động biểu diễn nghệ thuật khi có sự kiện, ngày lễ lớn của đơn vị... 

3.1.2. Nhận thức của khán giả 

Đối với nhiều người lính thì việc tham gia những hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật là điều hiển nhiên bởi lợi ích mà hoạt động này đem lại như 

tạo nên một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, được thỏa mãn nhu cầu hưởng 

thụ, thưởng thức nghệ thuật, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho bản thân, hay 

thậm chí là thỏa mãn nhu cầu được bộc lộ khả năng của bản thân trước mọi 

người (đối với những người lính có năng khiếu, tham gia trực tiếp vào hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật)... Tuy nhiên, vì nhiều lý do cá nhân như thiếu tự 

tin, ngại giao tiếp trước đám đông,... mà không ít người lính từ chối không 

tham gia vào bất kỳ một hoạt động biểu diễn nghệ thuật nào trong đơn vị. 

Điều này thực sự không tốt cho chính những người lính đó vì tự họ đánh 

mất đi cơ hội được giao tiếp, làm quen với những người bạn trong môi 

trường sinh hoạt nghệ thuật. Đồng thời, sự phong phú, đa dạng của những 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật là cơ hội cho mỗi người lính được nâng cao 

hiểu biết về các giá trị nghệ thuật mang bản sắc của dân tộc, tự cải thiện 

nhận thức thẩm mỹ tùy theo nhu cầu, khả năng của mỗi người. Do đó, cán 

bộ chỉ huy cần quan tâm, động viên để mọi thành viên từng đơn vị đều 

tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật dưới mọi hình thức, từ trực tiếp 

tham gia giao lưu đến gián tiếp làm khán giả, hỗ trợ hậu cần. Tránh để một 

vài cá nhân vì suy nghĩ chưa đúng trở nên tách biệt với phần còn lại, tạo 

nên một tính cách, lối ứng xử không tốt trong một môi trường đầy sôi nổi 

và kỷ luật của người lính. 
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Chủ thể và đối tượng chính hướng đến trong các hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật của Đoàn là người lính. Do đó, ý thức của chiến sĩ, diễn viên 

của Đoàn cho đến những người lính ở các đơn vị mà Đoàn đến biểu diễn có 

tác động không nhỏ đến công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

của Đoàn. Bản chất công tác văn hóa văn nghệ là công tác đối với con 

người, đối tượng của hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong quân đội chính 

là những người hoạt động trong lĩnh vực quân sự, trực tiếp đối mặt với 

nhiều gian khổ trong rèn luyện, đối diện với hy sinh trong chiến đấu. Cho 

nên, công tác văn hóa văn nghệ nói chung, biểu diễn nghệ thuật nói riêng, 

có vai trò hết sức quan trọng; giữ vị trí tiên phong trong việc bảo đảm cho 

toàn quân luôn thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành thắng lợi mọi 

nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thực tế trong một số năm gần đây, có lúc, 

có nơi, chính người lính lại chưa có ý thức đúng về những hoạt động này, 

xem đó là những hoạt động vui chơi, giải trí thuần túy nên kết quả của 

những hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn công Quân khu 3 chưa 

tương xứng với vị trí, vai trò cũng như chưa phát huy hết tầm quan trọng 

của công tác văn hóa văn nghệ trong toàn quân và điều này đến từ hai phía.  

Thứ nhất, về phía chiến sĩ, diễn viên của Đoàn còn xem nhẹ nhiệm 

vụ của mình, có ý chí chủ quan khi mặc định những tiết mục của mình là 

phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của 

người lính. Một số đồng chí có tư tưởng biểu diễn lấy lệ, cho xong mà chưa 

có sự nỗ lực luyện tập, tự làm mới các tiết mục cũ hay đầu tư sáng tạo nên 

những tiết mục mới đáp ứng được tình hình mới hiện nay. 

Thứ hai, về phía người lính, đối tượng thụ hưởng các tiết mục, 

chương trình biểu diễn nghệ thuật. Do sự hội nhập, giao lưu văn hóa sâu 

đậm như hiện nay nên qua nhiều kênh khác nhau, từ báo in, báo điện tử, 

mạng xã hội, báo hình... xuất hiện nhiều loại hình, hình thức biểu diễn nghệ 

thuật mới, cả về hình thức và nội dung. Điều này tác động không nhỏ đến 
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nhu cầu hưởng thụ và thị hiếu thẩm mỹ của người lính. Những yếu tố này 

được đem ra so sánh với những tiết mục, chương trình biểu diễn của đoàn 

văn công Quân khu 3 ở một chừng mực nào đấy nên tạo sức ép không nhỏ 

đến việc xây dựng kịch bản, đổi mới phương thức biểu diễn của Đoàn. 

3.2. Định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân đội về văn hóa văn nghệ 

và hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

3.2.1. Định hướng chung của Đảng, Nhà nước 

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động 

văn hóa văn nghệ cũng như biểu diễn nghệ thuật cho người lính, góp phần 

củng cố vững chắc lòng tin của người lính đối với sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và quân đội, nâng cao đời sống văn hóa của người lính trong tình 

hình mới, các cấp, ngành cần bám sát một số định hướng cụ thể sau: 

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các quan điểm của Đảng 

về công tác văn hóa văn nghệ được thể hiện tập trung trong nhiều Nghị 

quyết quan trọng về văn hóa, văn học, nghệ thuật như: Nghị quyết Trung 

ương 5 (khóa VIII) ngày 16/7/1998 về Xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính 

trị (khóa X) ngày 16/6/2008 về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, 

nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ngày 9/6/2014, tại Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết về Xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước. Vai trò quan trọng của văn hóa trong giai đoạn mới tiếp tục 

được các nghị quyết khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, 

là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt 

ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”,… Cùng với đó là các Nghị 

quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực 

này. Trên cơ sở này, các Cục Chính trị, đoàn văn công tại các Quân khu 

chủ động phối hợp nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Quân ủy 
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những chủ trương, chính sách về văn hóa văn nghệ, hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và đặc thù hoạt 

động của quân đội. Trong đó, trọng tâm là cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, 

các nhiệm vụ, giải pháp vào từng nội dung, chương trình hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật phù hợp với từng địa bàn, địa phương, đơn vị. 

Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn 

thể địa phương tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, biểu diễn nghệ 

thuật để tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân 

dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, đồng sức, đồng lòng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc 

chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị của các đơn vị và địa phương. 

Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng ở từng 

đơn vị; năng lực và trách nhiệm của đoàn trưởng, chính trị viên đối với 

hoạt động văn hóa văn nghệ nói chung và hoạt động biểu diễn nói riêng; 

gắn trách nhiệm quản lý, điều hành, tổ chức của người đứng đầu đơn vị 

nhằm khắc phục biểu hiện xem nhẹ công tác văn hóa văn nghệ.  

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, trong đó có hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Chú trọng huy động hiệu 

quả sự sáng tạo của chiến sĩ, diễn viên các đoàn văn công trong việc dàn 

dựng, viết kịch bản những đề tài, chương trình gắn liền với nhu cầu thưởng 

thức nghệ thuật của người lính, của nhân dân trong bối cảnh hiện nay nhằm 

khắc phục việc biểu diễn nghệ thuật không gắn liền với đời sống văn hóa 

của người lính, nhân dân. 

Chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng đội ngũ chiến sĩ, diễn viên đáp ứng được tình hình mới. Cùng với đó 

là kiện toàn đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, diễn viên văn hóa văn nghệ trong các 
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đoàn văn công quân đội bởi đây là nhiệm vụ đáp ứng sự phát triển bền 

vững và ổn định của hoạt động này. 

3.2.2.  Phương hướng về công tác văn hóa, văn nghệ, hoạt động biểu 

diễn của Quân đội và Quân khu 3 

Trong quá trình hội nhập sâu rộng, cũng như giao lưu văn hóa đã làm 

phong phú hơn về các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong cả nước nói 

chung và trong Quân đội nói riêng. Trước yêu cầu phát triển văn hóa, văn 

học nghệ thuật trong Quân đội, ngày 20/10/2017 Quân ủy TW ra Chỉ thị 

355-CT/QUTW “ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn 

học nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, những hoạt 

động văn hóa, trong đó có hoạt động biểu diễn, là bộ phận quan trọng góp 

phần làm nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Để bảo tồn và phát huy 

những giá trị của văn hóa truyền thống, Đảng và Nhà nước đã ban hành 

nhiều văn kiện, nghị quyết, nghị định và thông tư hướng dẫn về chế độ, 

chính sách. Theo đó, phương hướng về các hoạt động trong lĩnh vực văn 

hóa của quân đội cũng không nằm ngoài các phương hướng đã được xác lập.  

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 

VIII), cũng như các chỉ thị của Tổng cục Chính trị, đoàn văn công Quân 

khu 3 đã có những biến chuyển nhất định, ngày càng phong phú, đa dạng 

và phần lớn có nội dung lành mạnh, hướng đến cổ vũ tinh thần chiến đấu, 

nâng cao đời sống văn hóa trong toàn quân, cũng như đồng bào nhân dân 

trong khu vực. Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong công tác 

tổ chức, quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn của đoàn văn công Quân 

khu 3, Cục chính trị Quân khu 3 đã đặt ra một số phương hướng, nhiệm vụ 

cho Đoàn trong năm 2016 là: 

 Thứ nhất, tập thể Đoàn cần quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị 

quyết Đảng ủy Quân khu 3, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ biểu diễn nghệ 

thuật tại một số địa bàn trọng điểm trong từng năm và từng giai đoạn. 



 

 

63 

 Thứ hai, chú trọng công tác đào tạo và xây dựng cán bộ, chiến sĩ, 

diễn viên của Đoàn có ý thức đúng đắn về công việc; bản lĩnh chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm 

vụ được giao. 

 Thứ ba, hoàn thành tốt nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật theo kế hoạch 

phân công của Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Quân khu và Cục chính trị 

Quân khu 3; phục vụ các đơn vị, địa phương trên địa bàn quân khu. 

 Thứ tư, dàn dựng và tổ chức tốt các chương trình kỷ niệm 70 năm 

ngày truyền thống Cục chính trị Quân khu 3 và các ngày quan trọng của 

quân đội khác trong năm. 

 Thứ năm, quản lý, sử dụng ngân sách, quỹ vốn, trang thiết bị phục vụ 

biểu diễn đúng quy định. 

 Thứ sáu, tăng cường biểu diễn nghệ thuật với các đơn vị ký hợp 

đồng để nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, diễn viên trong đơn vị. 

3.3. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật ở Đoàn Văn công Quân khu 3 

3.3.1. Về công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức 

Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng 

với việc thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng 

quân đội về mọi mặt, hoạt động văn hóa văn nghệ của bộ đội thực sự là một 

hoạt động đặc biệt, được xác định là một nội dung quan trọng của công tác 

Đảng, công tác chính trị, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ 

hết sức quan tâm. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, đặc biệt là hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật đã trở thành một kênh quan trọng trong quá trình nâng 

cao nhận thức, tri thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời đã trang bị 

cho người chiến sĩ những kiến thức cơ bản trong cuộc đấu tranh với các 

quan điểm văn hóa văn nghệ lệch lạc, xấu độc, phản động cùng các âm 

mưu thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng 
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của các thế lực thù địch. Kết quả hoạt động văn hóa văn nghệ là nguồn 

động lực to lớn cổ vũ, động viên bộ đội trong cuộc sống, chiến đấu, lao 

động, học tập và công tác; trực tiếp góp phần nuôi dưỡng những phẩm chất 

cao đẹp của người lính; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và những 

giá trị văn hóa; giáo dục, rèn luyện nhân cách quân nhân theo chuẩn mực 

con người mới xã hội chủ nghĩa. Như vậy, giáo dục tuyên truyền là nội 

dung quan trọng của công tác chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, định 

hướng tư tưởng trong quân đội.  

Xuất phát từ vị trí quan trọng của công tác giáo dục chính trị, ngày 

31/3/2011, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị 124-

CT/QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại 

đơn vị trong giai đoạn mới [21] và ngày 23/7/2013, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị 

trong giai đoạn mới”. Ở đâu và nơi nào, cấp ủy, chỉ huy nhận thức đúng 

tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị và đề cao trách nhiệm trong 

thực hiện thì ở đó, khi đó công tác này đạt kết quả tốt và ngược lại. Quán 

triệt và thực hiện các văn bản trên, những năm qua, Cục chính trị và lãnh 

đạo đoàn văn công Quân khu 3 đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác giáo dục tuyên truyền với nhiều đổi mới trong nội dung, hình 

thức, biện pháp tiến hành, nên đã đạt được kết quả quan trọng trong việc 

chuyển biến về nhận thức liên quan đến hoạt động văn hóa văn nghệ nói 

chung và hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói riêng. Điều này là hết sức cần 

thiết trước những diễn biến phức tạp của tình hình, nhận thức, tư tưởng của 

cán bộ, chiến sĩ, diễn viên của Đoàn cũng như người lính về những hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhóm giải 

pháp này, cần tập trung giải quyết đồng bộ một số nhiệm vụ sau: 

Ban Chỉ huy Đoàn cần quán triệt việc kiên quyết đấu tranh với 

những quan điểm sai trái, phản động và những biểu hiện suy thoái về tư 
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tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc 

của các thế lực thù địch.  

Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cần thực hiện nghiêm các quy định 

của Nhà nước và Quân đội về công tác quản lý, kiểm tra, thẩm định chương 

trình,… cũng như phát huy hoạt động đấu tranh tự phê bình và phê bình, 

tạo cơ sở vững chắc cho việc ngăn chặn, vô hiệu hóa sự xâm nhập, ảnh 

hưởng của các loại văn hóa độc hại đối với mỗi thành viên trong đơn vị.  

Tập thể đoàn văn công quân khu 3 cần tích cực hơn nữa đấu tranh 

với mọi biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa; tạo môi trường và điều kiện tốt 

nhất cho mỗi thành viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn tới các giá trị 

chân, thiện, mỹ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành 

mạnh, phong phú trong Đoàn. 

Ban chỉ huy Đoàn thường xuyên giáo dục tuyên truyền cho toàn thể 

cán bộ, chiến sĩ, diễn viên của Đoàn về bản lĩnh chính trị, kiên định, có tinh 

thần và ý thức đúng đắn về vai trò của hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho 

người lính hiện nay, không được phép xem nhẹ những hoạt động này. Việc 

giáo dục để nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, diễn viên 

trong Đoàn về trách nhiệm trong mỗi hoạt động, từ viết kịch bản, dàn dựng 

đến biểu diễn các chương trình, tiết mục nghệ thuật đáp ứng được yêu cầu, 

nhu cầu về thưởng thức nghệ thuật của người dân, người lính trong bối 

cảnh hiện nay, không được thỏa mãn với những tiết mục đã có của Đoàn. 

Có biện pháp tuyên truyền trong toàn quân về những mặt tích cực 

của hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cũng như tầm quan trọng của hoạt 

động này đối với việc cân bằng đời sống văn hóa của người lính trong môi 

trường rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu hiện nay. 

Đối với hoạt động giáo dục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 

trong toàn quân về hoạt động biểu diễn nghệ thuật cần có sự vào cuộc đồng 

bộ của các cấp, tránh việc giao khoán cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị.  
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Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho  phong 

phú, sáng tạo, thuyết phục cao, gắn giáo dục với biện pháp hành chính, 

quản lý, rèn luyện kỷ luật.  

Cần tạo điều kiện bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác 

giáo dục nâng cao nhận thức, cần lồng ghép các buổi giáo dục tuyên truyền 

với các hình thức biểu diễn nghệ thuật, giúp người lính có được cảm nhận 

trực tiếp về tính hiệu quả, sự ảnh hưởng tích cực của các hoạt động này đối 

với đời sống văn hóa của mỗi cá nhân. 

Đổi mới công tác bồi dưỡng, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị tại đơn vị bởi người lính, 

đối tượng giáo dục chính trị tại đơn vị, có trình độ nhận thức ngày càng 

cao, đòi hòi cán bộ chính trị - lực lượng nòng cốt làm công tác giáo dục 

chính trị - phải không ngừng nâng cao trình độ và phương pháp giáo dục 

chính trị. Do vậy, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm công tác tập huấn, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chính trị cả về trình độ, năng lực, 

phương pháp sư phạm, tác phong công tác; kết hợp chặt chẽ giữa bồi 

dưỡng trong nhà trường với bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị. Những cán 

bộ chính trị mà không am hiểu sâu sắc về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, 

không có đủ trình bộ hiểu biết để tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong 

đơn vị thì rất khó đạt được mục tiêu có được nhận thức đúng đắn về những 

giá trị, lợi ích mà hoạt động biểu diễn nghệ thuật đem lại. 

Thực hiện tốt những giải pháp trên là một bảo đảm quan trọng để 

tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tuyên truyền tại 

đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động này  

của những người làm công tác văn hóa văn nghệ, hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật cũng như những người lính trong toàn quân. 

3.3.2. Đổi mới nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật 

Nội dung: Việc đổi mới phương thức dàn dựng, biểu diễn của Đoàn 

cần được nghiên cứu và đổi mới thường xuyên trong từng hoạt động cụ thể, 
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từ việc thăm dò, tìm hiểu thị hiếu thẩm mỹ, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật 

của người lính, người dân cho đến việc biên đạo, dàn dựng chương trình 

dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang lại giá trị nghệ thuật cao. 

Đổi mới nội dung chương trình ấn tượng, cảm xúc phục vụ bộ đội, nhân 

dân; kết hợp nhiều  loại hình nghệ thuật mang tính  truyền thống và hiện 

đại tạo hiệu ứng cao. 

Điều kiện thực hiện: Để làm tốt việc này, cần chú trọng đến một số 

yếu tố sau: 

Có cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn và 

các văn nghệ sĩ công tác viên tích cực đổi mới cách thức, nội dung xây 

dựng chương trình, tiết mục, cần tham khảo thêm các hình thức biểu diễn nghệ 

thuật đương đại đã và đang xuất hiện trong đời sống nghệ thuật nước nhà. 

Tổ chức những buổi khảo sát, tìm hiểu và và có đề xuất những nội 

dung, hình thức biểu hiện mới trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sao 

cho lấy đối tượng khán giả là trung tâm và điều chỉnh các hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật cho phù hợp. Tránh việc biểu diễn những “cái” mình có mà 

không quan tâm đến “cái” người lính (hay đối tượng thụ hưởng nghệ thuật) cần. 

Lãnh đạo Đoàn cần xây dựng cơ chế khuyến khích và định hướng 

các cán bộ, chiến sĩ hình thành thói quen tự học nhằm nâng cao trình độ 

nghiệp vụ; tự nghiên cứu để xây dựng những tiết mục, kịch bản hấp dẫn, có 

sức thu hút, hấp dẫn người xem... 

Giao cho các đội (đội ca, đội múa, đội nhạc) nghiên cứu các hình 

thức biểu diễn nghệ thuật phù hợp với đặc điểm sinh hoạt, rèn luyện của 

người lính, cũng như của người dân đối với các chương trình liên kết, ký 

hợp đồng. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thử nghiệm trong 

Đoàn để lấy ý kiến, nhận xét góp ý để họa thiện chương trình, tiết mục 

trước khi đem công diễn. 
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Đoàn cần tăng cường tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ hình thức 

biểu diễn nghệ thuật với các đoàn nghệ thuật trong và ngoài quân đội để 

học tập kinh nghiệm, sao cho tìm được hình thức, nội dung thể hiện gần 

gũi, phù hợp với nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hiện nay. 

3.3.3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài Quân 

đội để quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Về cơ bản, trong những năm qua, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

của Đoàn đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bồi dưỡng nhân cách 

của người quân nhân cách mạng, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tuy 

nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, việc xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cần tiếp tục được 

phát triển và tổ chức thực hiện thường xuyên, trở thành một chỉnh thể trong 

đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội, tạo động lực để hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện được nhiệm vụ này, các cấp lãnh đạo trong toàn quân 

cần quán triệt và thực hiện Chỉ thị 143/CT [27] của Tổng cục Chính trị. 

Theo đó, việc xây dựng môi trường văn hóa cần được coi trọng, trở thành 

nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đi 

vào nền nếp, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nângs cao đời sống văn 

hóa, tinh thần của bộ đội. Cụ thể là, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

các đoàn văn công trong Quân đội cần gắn kết chặt chẽ với phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sao cho các chương trình, 

tiết mục được dàn dựng phải làm nổi bật các giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp, thấm sâu vào mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và làm ngời sáng 

hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, tăng cường mối quan hệ 

quân - dân. Nhất là trong bối cảnh phức tạp hiện nay, sự “xâm lăng” trên 

lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thì việc phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành 

được đặt ra mang tính cấp thiết, trong điều kiện mới. Do đó, trong những 
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tiết mục, chương trình dành cho đối tượng là chiến sĩ trên địa bàn thì cần 

chú trọng đến việc không chỉ phản ánh hình tượng người lính có  lối sống 

văn hóa lành mạnh, đạo đức cách mạng, mà còn cần đề cập đến việc mỗi 

quân nhân cần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp. Ban Chỉ huy 

Đoàn cần chủ động có những đặt hàng với các nhà biên kịch chuyên nghiệp 

những kịch bản hay, phản ánh nội dung xây dựng môi trường văn hóa, tạo 

phong trào tự giác rèn luyện của mọi quân nhân theo những chuẩn mực văn 

hóa, trong đó không ngừng củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh, hành 

vi ứng xử có văn hóa trong đơn vị, giải quyết mối quan hệ cấp trên, cấp 

dưới, đồng chí, đồng đội, giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân 

địa phương nơi đóng quân. Chỉ khi có được kịch bản hay, đạo diễn giỏi, 

diễn viên tâm huyết thì mới có được những tác phẩm hay phục vụ cho 

chiến sĩ, đồng bào. 

Về phía quản lý, các cơ quan quản lý có liên quan như Sở Văn hóa 

Thể thao Hải Phòng, Cục chính trị Quân khu 3,… cần kiên quyết không để 

những tác phẩm tồi, không có ý nghĩa về mặt giáo dục đạo đức quân nhân 

cách mạng xuất hiện, trình bày trước công chúng. Ra soát những tiết mục 

thể hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng, làm không đến nơi đến chốn, hiệu 

quả thấp thì chấn chỉnh, yêu cầu chỉnh sửa cho phù hợp. Tuyệt đối không 

dễ dãi duyệt những tiết mục mang tính giải trí thuần túy, theo đơn đặt hàng 

của công ty, tổ chức bên ngoài quân đội bởi việc giữ hình ảnh của Đoàn 

quan trọng hơn giá trị kinh tế nhất thời. 

Cục Chính trị Quân khu 3 phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn – 

Bộ VHTT và DL  cần thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nhằm nâng 

cao năng lực trong sáng tác, biểu diễn cho cán bộ, chiến sĩ của đoàn văn 

công, cũng như những kiến thức về pháp luật có liên quan đến hoạt động 

biểu diễn để tránh tình trạng xảy ra những sai phạm không đáng có trong 

quá trình hoạt động của Đoàn. 
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 Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật có sự kết hợp từ các đơn vị 

ngoài quân đội, Ban chỉ huy Đoàn cần thẩm định kỹ những nội dung, tính 

chất, quy mô của chương trình để xây dựng những tiết mục phù hợp. Tuy 

nhiên, điều kiện kiên quyết vẫn là ưu tiên biểu diễn những tác phẩm ca 

ngợi người lính, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước,… Tránh đi 

theo xu hướng thương mại hóa mà làm lệch lạc, sai đi đường lối, tôn chỉ, 

mục đích trong chức năng, nhiệm vụ của Đoàn. 

Ban chỉ huy Đoàn cũng cần thường xuyên phối hợp với cấp ủy, 

chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương đẩy mạnh xây dựng 

môi trường văn hóa trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” của đất nước bởi quân đội là một bộ phận của 

xã hội. Chính việc xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội sẽ là cơ sở 

trong việc tìm kiếm những chất liệu trong việc xây dựng kịch bản, ý tưởng 

trong thiết kế chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn.  Vấn đề đặt ra là 

sự kết hợp giữa các đơn vị này cần phải được thực hiện thường xuyên, chặt 

chẽ và phù hợp với đặc thù hoạt động của Đoàn, cũng như theo kế hoạch 

phục vụ các đơn vị,  nhằm đưa các hoạt động văn hóa văn nghệ đến với 

mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, làm lành mạnh hóa các quan hệ trong đơn 

vị và địa phương.  

Trên cơ sở của sự phối hợp này, Đoàn cũng nên có những tiết mục 

biểu diễn nghệ thuật nhằm lồng ghép việc tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa 

tại địa phương,… góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những hủ tục, tệ nạn xã hội, 

xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, phát huy 

tinh thần tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và mọi 

cán bộ, chiến sĩ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, có chiều sâu trong đời 

sống văn hóa, tinh thần; làm cho các nhân tố chính trị, tư tưởng bắt rễ sâu 

hơn, vững chắc hơn trong mọi hoạt động của bộ đội.  
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3.3.4. Đào tạo nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực có chất lượng luôn là cơ sở để hoàn thành các nhiệm 

vụ được giao. Trước mắt, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn phải gương mẫu, 

đi đầu trong rèn luyện, phấn đấu theo các chuẩn mực về lối sống văn hóa, 

đảm bảo cho mỗi đơn vị trong Đoàn là một “Đơn vị văn hóa”, góp phần 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Đoàn cần xây 

dựng kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lực lượng diễn viên kế cận trong 

Đoàn, tránh đi những khoảng trống trong công tác nhân sự, cũng như tính 

“không chuyên nghiệp” từ tổ chức cho đến quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật trong Đoàn trong thời gian tới. Giải pháp này cần tập trung ở 

một số nội dung sau: 

Xây dựng đề án nhân sự tầm nhìn 5 – 10 năm, trong đó chú trọng 

đến đội ngũ diễn viên của Đoàn, những người trực tiếp tham gia hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật. Đề án cần chú trọng đến các lĩnh vực trong hoạt động 

biểu diễn, không tập trung đến một hai lĩnh vực có tính biểu diễn thế mạnh 

của Đoàn. Lên kế hoạch tuyển chọn những chiến sĩ có khả năng biểu diễn 

nghệ thuật trong toàn quân để có phương án bồi dưỡng, đào tạo tại các lớp 

ngắn/ dài hạn. Thậm chí, để có được nhân sự tốt, Ban chỉ huy Đoàn cần 

liên hệ với các trường văn hóa nghệ thuật quân đội để cử tuyển những sinh 

viên có tố chất, năng khiếu, cũng như có đam mê cống hiến cho hoạt động 

văn hóa văn nghệ quần chúng cho chiến sĩ, nhân dân. Cùng với đó, cần tiếp 

tục củng cố, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật của Đoàn, bảo đảm tốt tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần 

của bộ đội theo Thông tư 104/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ 

huy Đoàn cần chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kỹ những qui định có liên 

quan trong hoạt động của Đoàn để có được nhận thức đúng đắn trong hoạt 

động này, tránh việc chỉ đạo, quản lý theo cảm tính,… dẫn đến việc lãnh 

đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả.  
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Như vậy, việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn, qui hoạch nhân sự cần được đặt  

ngang tầm nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới; đảm bảo cho đội ngũ 

này thực sự là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ của Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật của đơn vị. 

3.3.5. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Ban Chỉ huy Đoàn cần quan tâm hơn nữa việc đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ hoạt động biểu diễn nghệ thuật quyết định một phần quan trọng 

trong điều kiện biểu diễn, chất lượng chương trình và sự đón nhận của khán 

giả, cũng như những yếu tố này có tác dụng hỗ trợ đáng kể trong hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của chiến sĩ, diễn viên của Đoàn đạt hiệu quả và chất 

lượng cao hơn. Để công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

hoạt động biểu diễn có kết quả tốt, Đoàn cần giải quyết những tồn tại, hạn 

chế bằng những công việc cụ thể sau: 

- Lên lịch luyện tập cụ thể và lịch sử dụng phòng tập, trang thiết bị 

vào hoạt động biểu diễn của chiến sĩ, diễn viên một cách công khai và cử 

người trực, hỗ trợ về mặt hậu cần khi cần thiết. Đầu tư trang thiết bị âm 

thanh, ánh sáng, sân khấu hiện đại, màn hình leds. 

- Giao cho Đội HCHCKT là đầu mối rà soát lại những trang thiết bị 

đã bị hỏng hóc, phối hợp với các Đội chuyên môn đề xuất trang bị đầy đủ 

số lượng và chất lượng các dụng cụ cần thiết phục vụ biểu diễn và luyện 

tập. Đồng thời bố trí các phòng chuyên môn để chiến sĩ, diễn viên của 

Đoàn có địa điểm rèn luyện, trao đổi chuyên môn ngoài giờ. 

- Giao cho mỗi Đội hệ thống kịch bản đã có, hệ thống băng đĩa ghi 

lại những chương trình đã công diễn để có cơ sở nghiên cứu, rút kinh 

nghiệm trong việc dàn dựng, biên đạo các chương trình nghệ thuật sau này. 
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 - Giao cho Đội HCHCKT lên phương án nâng cấp, trang thiết  bị 

công nghệ thông tin, máy vi tính cho từng Đội, có kết nối Internet. Giải 

pháp này chính là điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sĩ, diễn viên trong Đoàn 

phát huy năng lực tự nghiên cứu, sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật 

trong bối cảnh hiện nay. 

3.3.6. Tăng cường giao lưu để nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật 

Như đã trình bày ở trên, do đặc thù riêng của đoàn văn công Quân 

khu 3 nên công tác tổ chức, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật rất cần 

sự phối hợp của nhiều lực lượng từ Tổng Cục chính trị QĐNDVN, Cục 

chính trị Quân khu 3, UBND các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu, đặc biệt 

là sự phối hợp giữa UBND thành phố Hải Phòng trong công tác quản lý 

nhà nước trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn. Việc xây dựng 

các biện pháp phối hợp quản lý thích hợp, tạo lập được mối quan hệ mật 

thiết giữa Đoàn và các đơn vị hữu quan sẽ có tác động tích cực đến kết quả 

tổ chức, xây dựng các tiết mục, chương trình nghệ thuật của Đoàn. Trong 

đó, Đoàn phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với các cơ 

quan hữu quan để xây dựng hệ thống các quy định thống nhất, nhằm thực 

hiện mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn.  

Phối hợp với  các Nhà hát, Đoàn nghệ thuật của Trung ương và trong 

Quân đội để cử cán bộ, diễn viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất chương trình phối hợp tập huấn, biểu diễn  

giao lưu trong và ngoài Quân đội, kể cả trong và ngoài nước. Tích cực 

tham gia liên hoan, hội diễn các Đoàn Văn công, nghệ thuật chuyên nghiệp 

trong Toàn quân, Toàn quốc để học hỏi các đoàn bạn, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên rất có hiệu quả… 

- Điều kiện thực hiện: Sự phối hợp trong công tác quản lý giữa các 

đơn vị có liên quan và đoàn văn công quân khu 3 được thể hiện ở một số 

phương diện sau: 
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- Với hoạt động biểu diễn phục vụ kế hoạch, nhiệm vụ chính trị trong 

toàn quân: Đoàn cần thường xuyên nắm bắt nhu cầu thưởng thức nghệ 

thuật của người lính trong bối cảnh hiện nay, để từ đó dàn dựng, viết kịch 

bản chương trình cho phù hợp, tránh biểu diễn những tiết mục cũ hay sẵn 

có mà nội dung không ăn nhập với các chủ đề liên quan đến đời sống văn 

hóa của người lính. 

- Với hoạt động biễu diễn cho người dân, cũng như phục vụ các hợp 

đồng dịch vụ: Đoàn cần công khai lịch biểu diễn và số lượng chiến sĩ, diễn 

viên được huy động tham gia chương trình. Lãnh đạo Đoàn thông báo cụ 

thể về lịch tập, lịch diễn, địa điểm biểu diễn để mọi thành viên trong Đoàn 

thuận tiện theo dõi, tạo nên sự minh bạch trong nguồn thu của Đoàn. Với 

các tiết mục, chương trình này, Đoàn cần dàn dựng cho phù hợp với yêu 

cầu của đơn vị đã ký hợp đồng, nội dung biểu diễn phải lành mạnh, tuân 

thủ các quy định của thông tư hướng dẫn của Bộ VHTT&DL trong lĩnh vực 

này, kể cả việc xin phép theo đúng quy định. 

3.3.7. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng 

Như vậy, với đặc thù của mình, cán bộ, chiến sĩ, diễn viên đoàn văn 

công Quân khu 3 không chỉ là người quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, người thầy 

trực tiếp huấn luyện, giảng dạy cho nghệ sĩ, nhân viên, chiến sĩ thuộc 

quyền mà còn là lực lượng chủ công trong sáng tác, sáng tạo ra các tác 

phẩm nghệ thuật để mang đi biểu diễn cho nhân dân, người lính. Chính do 

đặc điểm nghề nghiệp quy định nên đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở 

Đoàn rất cần hiểu biết rất sâu về tâm sinh lý, sở trường, sở đoản, năng 

khiếu, tài năng, trình độ của văn nghệ sĩ trong Đoàn, nhất là sự hiểu biết 

thấu đáo về công việc, về chuyên môn của cấp dưới. Tuy nhiên, những năm 

qua, tình trạng thiếu cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác văn hóa văn 

nghệ tại Đoàn vẫn kéo dài, chưa được giải quyết, khắc phục triệt để. Chỉ 

tính riêng về biên chế đã được duyệt thì Đoàn hiện nay còn thiếu 15 đồng 
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chí. Nguồn cán bộ của đoàn văn công quân khu 3 chủ yếu lấy từ các đồng 

chí, nghệ sĩ là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, 

nhiều trường hợp không kịp đào tạo, bổ túc kiến thức cần thiết theo tiêu chí 

của chức danh sĩ quan. Đoàn Văn công Quân khu 3 được thành lập trong 

những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang bước vào giai 

đoạn quyết liệt nhất, tuy nhiên trải qua những giai đoạn lịch sử, có thời gian 

đơn vị phải giải thể, sáp nhập rồi lại chia tách. Giai đoạn đầu trong công 

cuộc đổi mới vào năm 1987, đoàn đã từng giải thể song đến năm 1994 

được tái thành lập. Những ngày mới tái thành lập, Đoàn gặp muôn và khó 

khăn cả về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Về con người trong thời 

gian dài do không có nguồn sắp xếp, chỉ huy Cục Chính trị đã điều động 

đồng chí Giám đốc Bảo tàng làm Đoàn trưởng. Đối với Chính trị viên điều 

động các đồng chí là cán bộ chính trị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Trợ 

lý cơ quan Cục Chính trị hầu hết chưa có chuyên môn nghiệp vụ, chưa 

được học qua đào tạo chuyên ngành về văn học nghệ thuật nên không phát 

huy được vai trò, vị trí của người cán bộ lãnh đạo đối với đơn vị nghệ 

thuật, nên mặc dù đã hết sức nỗ lực nhưng hiệu lực chỉ huy, chỉ đạo và hiệu 

quả xây dựng, biên đạo chương trình nghệ thuật chưa cao. Những khó 

khăn, bất cập về cán bộ, công tác cán bộ trên đây đã hạn chế nhiều đến khả 

năng hoàn thành nhiệm vụ cũng như công tác tổ chức, quản lý hoạt động 

biểu diễn tại Đoàn trong những năm qua. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của Đoàn lên tầm cao mới, nhiệm vụ cấp bách và then 

chốt trong những năm tới là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp 

hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đạo đức trong sáng; có năng lực, tài năng, uy tín, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức chỉ huy đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 

của hoạt động này trong tình hình mới, cụ thể là: 
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 Thứ nhất, phải có quy hoạch, kế hoạch cụ thể về công tác cán bộ đối 

với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, diễn viên chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật, 

sớm khắc phục tình trạng “ăn đong”, về công tác cán bộ trong lĩnh vực văn 

hóa văn nghệ nói chung.  

 Thứ hai, cần sớm thực hiện việc đào tạo ngay khi phát hiện nhân sự 

có khả năng làm cán bộ tổ chức, quản lý hoạt động biểu diễn theo phương 

thức cử đi bổ túc, đào tạo bổ sung những kiến thức cần thiết hoặc cho đi bổ 

túc ngắn hạn trước khi bổ nhiệm. 

 Thứ ba, một trong những nguyên nhân của tình trạng thiếu cán bộ 

văn hóa văn nghệ tại đơn vị trong những năm qua là chưa có quy hoạch bài 

bản, còn trông chờ vào sự phát triển tự nhiên của chiến sĩ và diễn viên 

trong đoàn. Do đó, muốn có đội ngũ cán bộ làm tốt công tác tổ chức, quản 

lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật có chất lượng cao phải bắt đầu từ khâu 

quy hoạch cán bộ. Khi có quy hoạch bài bản, các cơ quan, đơn vị sau khi 

bồi dưỡng nguồn tạo điều kiện cho anh em tích cực nâng cao trình độ 

nghiệp vụ và lựa chọn những chiến sĩ giỏi cho đi đào tạo cán bộ các cấp để 

về đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, chỉ huy, quản lý. Cách làm này yêu cầu 

phải rút ngắn thời gian hoạt động chuyên môn nhưng vẫn phải đảm bảo 

chất lượng hoạt động nghệ thuật cao. 

 Thứ tư, coi trọng việc giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính 

trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, năng lực công 

tác, trình độ chuyên môn cao cho đội ngũ cán bộ cán bộ, chiến sĩ, diễn viên 

của Đoàn, cũng như của người lính trong các đơn vị, bởi việc này thực chất 

là xây dựng con người, xây dựng lối sống, xây dựng các mối quan hệ xã 

hội tốt đẹp cho mọi quân nhân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tác động 

đến từng con người nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về mặt tinh thần, góp 

phần quan trọng trong việc nâng cao giác ngộ cách mạng, trình độ thẩm mỹ 

cho bộ đội. Con người là chủ thể sáng tạo văn hóa và đến lượt mình, văn 
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hóa có chức năng trực tiếp nuôi dưỡng, xây đắp và góp phần phát triển con 

người, đặc biệt và trước hết là đối với trạng thái tinh thần, tình cảm, tâm 

hồn của con người. 

Thứ năm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, 

chiến sĩ, diễn viên của Đoàn được lao động nghệ thuật, tiếp tục sáng tác, 

sáng tạo ra các tác phẩm, công trình có giá trị cả về nội dung tư tưởng và 

nghệ thuật; đồng thời nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, quản lý đối với 

các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sao cho mỗi chiến sĩ trong Đoàn có tâm 

lý, trạng thái thoái mái khi gắn bó công việc, tâm huyết của mình với lao 

động nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật. Chỉ khi có chuyên môn tốt, kinh 

nghiệp được tích lũy thì khi trở thành cán bộ quản lý mới có đủ năng lực để 

tổ chức, quản lý tốt những hoạt động thường xuyên của Đoàn như: sáng 

tác, biên đạo, dàn dựng, biểu diễn để từ đó gắn bó với nghề nghiệp.  

Thứ sáu, chất lượng tổ chức, quản lý ở Đoàn phụ thuộc rất nhiều vào 

trình độ, uy tín nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ. Không thể có tình trạng 

cán bộ lãnh đạo yếu về chuyên môn mà tổ chức, quản lý chương trình nghệ 

thuật có chất lượng cao được. Cấp dưới ở Đoàn là chiến sĩ, diễn viên, thực 

chất là đội ngũ văn nghệ sĩ, chỉ bị thuyết phục bởi những cán bộ có chuyên 

môn ở đẳng cấp cao hơn mình, mẫu mực hơn mình. Sự phục tùng và thuyết 

phục trong nghệ thuật đôi khi không đồng nhất với mệnh lệnh bắt buộc 

trong quân đội giữa cấp dưới và cấp trên. Nếu người “nghệ sĩ” của Đoàn 

khi đã bị thuyết phục bởi tài năng và năng lực thật sự của cấp trên, họ sẽ 

toàn tâm, toàn ý cho công việc; đồng thời, họ thực sự thoải mái về tư 

tưởng. Sự hiểu biết của các đồng chí lãnh đạo Đoàn không chỉ là sự cảm 

thông, chia sẻ những vất vả trong lao động nghệ thuật mà quan trong hơn 

nó tác động trực tiếp đến chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị của 

các văn nghệ sĩ và chất lượng các tác phẩm, công trình do họ sáng tạo ra. 

Do đó, giải pháp này chú trọng đến việc nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý 
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của các đồng chí lãnh đạo Đoàn bởi đây là yếu tố đóng vai trò là “bà đỡ” 

cho sáng tạo và thăng hoa, tạo ra những tác phẩm, chương trình nghệ thuật 

có giá trị.  

Thứ bảy, thực hiện đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo 

cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ nói chung và biểu diễn 

nghệ thuật. Hiện nay, những kiến thức được đào tạo trong các khối trường 

văn hóa nghệ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, nội dung 

chương trình học phải dành nhiều thời gian để học tập những kiến thức 

thuộc các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, do đặc điểm công việc nên đội ngũ 

cán bộ ở các đơn vị văn học, nghệ thuật khó luân chuyển sang các lĩnh vực 

khác, mà chỉ luân chuyển trong các đơn vị cùng lĩnh vực. Vì vậy, trước mắt 

cần sớm xây dựng chương trình đào tạo cán bộ chuyên ngành biểu diễn 

nghệ thuật nằm trong chương trình đào tạo cán bộ chung, phù hợp với yêu 

cầu, tính chất nhiệm vụ. Chương trình đào tạo này có thể tách ra sau khi đã 

hoàn thành nội dung đào tạo chung để đào tạo riêng. Tỷ lệ các chương trình 

cần có sự tính toán kỹ lưỡng và nên có sự thể nghiệm; đồng thời, quán triệt 

thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của 

các trường văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2011 - 2020” ngày 25/7/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

 Thứ tám, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với đội 

ngũ cán bộ làm công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội. Hiện nay Nhà 

nước và quân đội có rất nhiều chính sách ưu đãi đối với những người hoạt 

động trong lĩnh vực này cả về tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, nhiều chính 

sách, quy định còn bất cập, thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được nhu cầu và 

đời sống hiện nay của văn nghệ sĩ, trong đó có đội ngũ cán bộ hoạt động 

trong lĩnh vực này. Các chế độ, chính sách phải tính toán kỹ đến các đặc 

thù của các hoạt động quân sự, quốc phòng, phải thấy rõ đội ngũ cán bộ, 

chiến sĩ, diễn viên của Đoàn trước hết phải thực hiện nghĩa vụ, bổn phận 
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của người chiến sĩ; đồng thời phải là người nghệ sĩ đích thực. Các vấn đề 

nổi cộm hiện nay về chính sách là vấn đề nhà ở, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, 

sắp xếp chức danh, cơ hội thăng tiến, danh hiệu, tước hiệu, việc làm sau khi 

giải nghệ… đây là những vấn đề rất khó khăn cả trong xây dựng chế độ, 

chính sách và khả năng bảo đảm, thực hiện.  

Tiểu kết 

Mối quan hệ giữa các giải pháp này không thể tách rời nhau, biểu 

hiện sự tương quan giữa công tác quản lý, tổ chức và biểu diễn nghệ thuật. 

Bởi lẽ, quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở đoàn văn công Quân 

khu 3 là quá trình tác động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ 

thống, hợp quy luật của các đơn vị quản lý có liên quan đến tất cả các mắt 

xích của hệ thống tại Đoàn, nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục 

tiêu đã đề ra. Do đó, những giải pháp như giáo dục tuyên truyền nhằm nâng 

cao nhận thức, hoàn thiện về mặt tổ chức cũng như đổi mới những mặt hoạt 

động của Đoàn cũng không nhằm mục tiêu cuối cùng là tổ chức, quản lý 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn công quân khu 3 được tốt hơn. 

Trong những giải pháp này, chúng ta thấy vai trò của chính Ban chỉ huy  

Đoàn là hết sức quan trọng, giải pháp phối hợp trong quản lý giữa Đoàn và 

các đơn vị có liên quan chỉ mang tính hỗ trợ.  

Tuy nhiên, để thực hiện tốt và đạt được mục tiêu đã đề ra thì rõ ràng 

rằng những giải pháp đã nêu rất quan trọng, bổ sung cho nhau nhằm thực 

hiện tốt nhất công tác tổ chức, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Bởi 

vì chỉ khi thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp thì từng chiến sĩ, diễn viên 

trong Đoàn mới có thể quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu đã được 

Cục chính trị Quân khu 3 đã đề ra, từ số lượng, chất lượng các chương trình 

cho đến thái độ biểu diễn. Nếu giải pháp giáo dục, tuyên truyền về sự cần 

thiết và tầm quan trọng của hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho người lính 

góp phần nâng cao nhận thức về hoạt động này, kể cả chủ thể của hoạt 
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động là cán bộ, chiến sĩ, diễn viên của Đoàn mà cả khách thể của hoạt động 

là người lính, người dân tham dự vào các hoạt động này. Giải pháp tăng 

cường về mặt tổ chức, cơ sở vật chất, phương tiện biểu diễn tạo điều kiện 

cần và đủ để những hoạt động biểu diễn nghệ thuật được diễn ra thuận lợi, 

có hiệu quả từ số lượng đến chất lượng của mỗi tiết mục, chương trình 

nghệ thuật và giải pháp về các hoạt động nhằm hướng đến nâng cao chất 

lượng của từng tiết mục, chương trình nghệ thuật cũng như phát huy được 

hiệu quả của công tác tổ chức quản lý đối với hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật tại Đoàn. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật được du nhập và xuất hiện 

trên nhiều phương tiện truyền thống đại chúng đã tác động đến đời sống 

tinh thần của chiến sĩ, người dân, cả ở khía cạnh tích cực và tiêu cực. Trong 

điều này hiện nay, không thể phủ nhận những ảnh hưởng sâu rộng của các 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với việc nhận thức về đạo đức, lối sống, 

nhân cách của chiến sĩ, người dân hiện nay. Do đó, rất cần những chương 

trình, tiết mục biểu diễn nghệ thuật có chất lượng, mang tính định hướng 

giá trị thẩm mĩ của các đơn vị văn hóa nghệ thuật, trong đó có các đoàn văn 

công thuộc Cục Chính trị các quân khu. Điều này là cần thiết bởi chỉ khi có 

sự quan tâm, quản lý hoạt động này đúng mức thì mới thể chế hóa bằng 

những chủ chương, chính sách cụ thể, phù hợp, là cơ sở để thúc đẩy những 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật phát huy các mặt tích cực, nhằm nâng cao 

đời sống tinh thần của chiến sĩ trong toàn quân, hướng đến xây dựng một 

lối sống lành mạnh, nhân cách tốt để hạn chế thấp nhất những tác động của 

tệ nạn xã hội trong môi trường quân sự. Trong những năm qua, hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn công Quân khu 3 đã đạt được những kết 

quả đáng ghi nhận. Đặc thù trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại đoàn 

văn công Quân khu 3 là hoạt động phục vụ chiến sĩ trên địa bàn là chính, 

theo những nhiệm vụ trong những hoàn cảnh khác nhau. Với đối tượng thụ 

hưởng hoạt động biểu diễn nghệ thuật phần đông là chiến sĩ, song điều đó 

không ảnh hưởng đến việc xây dựng kịch bản, nội dung các tiết mục. Nhiều 

chương trình, tiết mục của Đoàn đã tham gia nhiều chương trình lớn nhỏ và 

đạt không ít giải thưởng. Song nhìn chung, các hoạt động này của Đoàn 

chưa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của đồng bào, 

chiến sĩ. Do đó, việc tìm hiểu và nghiên cứu về công tác tổ chức, quản lý 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại đoàn văn công Quân khu 3 được đặt ra, 



 

 

82 

nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức, quản lý các hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật cho phù hợp với xu thế biến đổi và điều kiện cụ thể của Đoàn.  

Kết quả của luận văn đã bước đầu xây dựng được khung lý thuyết 

trong việc nghiên cứu về hoạt động biểu diễn nghệ thuật của một đoàn văn 

công cấp quân khu, dưới góc độ quản lý văn hóa. Những khái niệm liên 

quan đến quản lý văn hóa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật được làm rõ đối 

với một đơn vị là đoàn văn công. Qua khung lý thuyết đã xây dựng, luận 

văn đã tìm hiểu, khảo sát về thực trạng tổ chức và quản lý hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn để từ đó có những đánh giá về mặt tích cực, hạn chế và tìm 

ra những nguyên nhân. Trên cở sở đó, luận văn đưa ra một số nhóm giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại 

đơn vị, đoàn văn công Quân khu 3.  

Với đối tượng và phạm vi nghiên cứu khá chuyên biệt cũng như tại 

một đơn vị quân sự nên kết quả nghiên cứu một số nội dung còn hạn chế 

như công bố khảo sát hoạt động phục vụ chiến sĩ tại điểm đóng quân, ý 

kiến của các sĩ quan chuyên nghiệp về hoạt động của Đoàn, cũng như nội 

dung tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ cụ thể,...Việc 

nghiên cứu mở rộng trong phạm vi 9 tỉnh liên quan đến hoạt động của 

Đoàn cũng khó thực hiện ở qui mô một đề tài nghiên cứu thạc sĩ, trong điều 

kiện thực tiễn. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đáng tin cậy, 

là cơ sở tham khảo trong những nghiên cứu liên quan đến hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật của một đơn vị nghệ thuật công lập trong bối cảnh kinh tế 

thị trường như hiện nay. 
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Hà Nội. 

3. Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2000), Một số văn kiện của Đảng 

về công tác tư tưởng – văn hóa, tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội. 
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23. Chu Văn Tấn (1970), Văn hoá văn nghệ với cuộc sống của các dân tộc, 

Nxb Dân tộc Việt Bắc, Thái Nguyên. 
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Phụ lục 1 

Các văn bản pháp lý (liên quan đến biểu diễn nghệ thuật). 

1.1. Của Đảng, Nhà nước. 

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

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

phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 6/11/2009, của Chính Phủ về 

việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng; 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, ngày06  tháng  

11  năm 2009 của Chính phủ); 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, ngày 16/12/2009 của Bộ 

VHTTDL, 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 06/11/2009 của Chính phủ; 

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy 

định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, ngày 15/3/2016 của Chính phủ Quy 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, ngày 

05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu; 

1.2. Của Quân Đội, Quân Khu 3. 

 - Quy định số 1179/QĐ-CT, ngày 28/11/2006 của Tổng Cục chính 

trị, quy định về Quản lý hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp trong Quân đội; 
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 - Chỉ thị số 355/CT-QUTW, ngày 20/10/2017 của  Quân ủy Trung 

ương “ Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ 

thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”; 

 - Nghị quyết số 380/NQ-ĐU ngày 25/12/2017 của Đảng ủy Quân 

khu 3 “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ 

thuật trong LLVT Quân khu giai đoạn hiện nay”. 
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Phụ lục 2 

Câu hỏi phỏng vấn sử dụng trong đề tài 

2.1. Câu hỏi chiến sĩ tại các đơn vị đóng quân 

1. Đồng chí cho biết suy nghĩ về chương trình biểu diễn nghệ thuật của 

đoàn văn công Quân khu 3 tại đơn vị của mình? 

2. Đồng chí ấn tượng với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật nào của đoàn 

văn công Quân khu 3? 

3. Đồng chí có đề xuất gì về hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn 

công Quân khu 3 trong thời gian tới? 

2.2. Câu hỏi người dân tham dự các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

đoàn văn công Quân khu 3 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

4. Ông/ bà cho biết cảm nghĩ của mình về các tiết mục biểu diễn nghệ thuật 

của đoàn văn công Quân khu 3? 

5. Ông/ bà có mong muốn những tiết mục biểu diễn nghệ thuật của đoàn 

văn công Quân khu 3 trong thời gian tới? 

6. Trong chương trình biểu diễn nghệ thuật do thành phố Hải Phòng tổ 

chức, ông/ bà có thấy sự khác biệt giữa tiết mục nghệ thuật của đoàn văn 

công Quân khu 3 với các đơn vị biểu diễn nghệ thuật khác? Đó là điều gì? 
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Phụ lục 3: 

Một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đoàn văn công quân khu 3 

 

3.1. Đ/c Lê Khả Phiêu - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng gặp mặt cán 

bộ, diễn viên  Đoàn nhân dịp chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ  

(07/5/1954 - 07/5/1998) (Ảnh tư liệu Đoàn Văn Công QK3) 

 

 
 

3.2. Tác phẩm múa của nghệ sĩ, diễn viên Đoàn tham gia Hội thi biểu diễn 

múa và âm nhạc dân tộc Toàn quân  lần thứ 2 (tháng 5/2003) 

(Ảnh tư liệu Đoàn Văn Công QK3) 
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3.3 Tốp ca nữ trong Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp 

 toàn quốc năm 1995 (Ảnh tư liệu Đoàn Văn Công QK3) 

 

 
 

3.4. Đoàn biểu diễn tại Quần đảo Trường Sa năm 2008 

(Ảnh tư liệu Đoàn Văn Công QK3) 
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3.5 NSUT Trung Hiếu, cùng diễn viên Đoàn thăm Đảo Đông Bắc cùng  

Thượng tướng Lương Cường - CN Tổng CCT năm 2013 

(Ảnh Trọng Tuệ- Đoàn Văn Công QK3) 

 
 

3.6. Một buổi luyện tập của tốp múa năm 2013 

(Ảnh Duy Đức - Đoàn Văn công QK3) 
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      3.7. Tác phẩm múa “Men rượu tình” do Hội phụ nữ cơ sở Đoàn Văn 

công thể hiện trong Hội thi cán bộ, hội viên giỏi năm 2013 

(Ảnh Hoàng Tuấn- Báo QK3) 

 

3.8. Tác phẩm Mẹ Sông Hông - Tham gia Hội diễn năm 2014 

(Ảnh Đức Việt- Báo QK3) 
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3.9. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Đoàn trưởng  

nhận danh hiệu NSUT năm 2016 (Ảnh Anh Đức - CTV) 

 

3.10. Màn hát múa Thắm tình hữu nghị, sáng tác Anh Tuân 

Tham gia Hội diễn 5 nước ĐNA năm 2016  

(Ảnh Hồng Duy - CTV) 
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3.11. Tác phẩm múa Ký Ức Của Mẹ 

(Ảnh Hồng Duy - CTV) 
 

 

 

3.12. Hòa tấu dàn nhạc tham gia Hội diễn 5 nước Đông Nam Á năm 2016 

(Ảnh Hồng Duy- CTV) 
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3.13. Tác phẩm Vọng Quốc - NSUT Nhật Thuận biểu diễn 

(Ảnh Đức Việt - Báo QK3) 

 

 

3.14. Tốp ca nam (Ảnh Quang Minh - CTV) 

 

 



 

 

98 

 

         3.15. Tuổi trẻ LLVT Quân khu tham gia dạ hội Thanh niên năm 2016 

(Ảnh Đức Việt - Báo QK3) 

 

3.16. Tiết mục giao lưu văn nghệ giữa cán bộ diễn viên Đoàn Văn công với 

cán bộ, chiến sĩ tại Đảo An Bang tháng 4/2018 

(Ảnh Anh Tâm - Đoàn Văn công QK3) 
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3.17. Tiết mục giao lưu văn nghệ giữa cán bộ diễn viên Đoàn văn công với 

quân và dân đảo Sinh Tồn tháng 4/2018 

(Ảnh Thùy Ân - Đoàn Văn công QK3) 

 

3.18. Hội đồng cơ sở cấp Quân khu họp, xét đề nghị tặng danh hiệu NSUT 

(tháng 11/2017). 

(Ảnh Duy Quý  - Báo QK3) 
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3.19. Trao quyết định bổ nhiệm chỉ huy các đội 

(Ảnh Duy Đức - Đoàn Văn công QK3) 

 

 
 

3.20. Cán bộ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu trong lễ phát động xây 

dựng Hòm tiết kiệm “Nghĩa tình đồng đội” (tháng 3/2018). 

(Ảnh Duy Đức - Đoàn Văn công QK3) 
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3.21. Một buổi luyện tập tác phẩm mới của Đội múa 

(Ảnh Thùy Ân - Đoàn Văn công QK3) 

 

3.21. Đoàn Thanh niên và Chi Hội Phụ nữ tặng quà các cháu học 

sinh giỏi quận Kiến An - Hải Phòng 

(Ảnh Hồng Thái - CTV) 


