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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài  

Nói đến nghệ thuật đương đại Việt Nam là nói đến một loại hình 

nghệ thuật mới mẻ, đang diễn ra, đang xảy ra theo thời gian. Những sáng 

tạo mới mẻ và nghệ thuật đó cũng phải thay đổi và thích ứng với xã hội và 

cuộc sống. Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam với tên gọi nhằm 

hướng đến phạm vi nghệ thuật rộng lớn hơn và thúc đẩy công tác xã hội 

hóa trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo đó, bắt đầu từ khi mang tên Nhà hát 

Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, bên cạnh ca múa nhạc, nhà hát còn phát 

triển nhiều loại hình nghệ thuật đương đại để quảng bá văn hóa Việt Nam.  

Nghệ thuật thực hiện chức năng tìm hiểu, khám phá, sáng tạo những 

giá trị xã hội - nhân văn vì vậy nó là một trong những thành tố quan trọng 

của văn hóa có khả năng gây cảm xúc và hướng đến cái tốt đẹp cho đời 

sống tinh thần của con người. Nghệ thuật gồm nhiều loại hình phong phú, 

đa dạng, truyền thống và hiện đại do nhiều tổ chức, đơn vị đảm nhiệm. 

Trong phạm vi luận văn này tác giả muốn đề cập đến các loại hình nghệ 

thuật Ca, Múa, Nhạc mà Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam chịu 

trách nhiệm quản lý các hoạt động. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và 

trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên của 

nhà hát đã nối tiếp nhau thực hiện nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và ngành 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao phó. 

Công cuộc đổi mới ở đất nước ta đã làm biến đổi nhiều mặt trong đời 

sống kinh tế văn hóa, bùng nổ thị trường hoạt động văn hóa nghệ thuật. 

Nhiều tổ chức, đơn vị nghệ thuật được thành lập, vì vậy các nghệ sĩ, diễn 

viên đứng trước những cơ hội thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn 

trong việc duy trì và phát triển Nghệ thuật Đương đại Việt Nam vừa hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chính trị và bảo đảm nâng cao đời sống cho anh chị em 

nghệ sĩ, diễn viên. Đặc biệt, vấn đề quản lý Nhà hát để từng bước bắt kịp 
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với các quốc gia có nền nghệ thuật phát triển trên thế giới về tư duy, năng lực 

quản lý để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, sáng tạo những sản 

phẩm nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nội dung nghệ thuật, công diễn 

nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng về nội dung nghệ thuật và hiệu 

quả về kinh tế, khẳng định thương hiệu Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt 

Nam xứng đáng là hình ảnh đại diện của Việt Nam với quốc tế trong hoạt 

động nghệ thuật bác học, đòi hỏi người quản lý phải linh hoạt, sáng tạo và 

phải có định hướng quản lý hoạt động sao cho phù hợp. 

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam là một trong những nhà hát 

trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi đầu hoạt động theo cơ chế 

tự chủ về tài chính, có được những điều kiện hoạt động riêng về cơ sở vật 

chất, cơ chế hoạt động, tài chính và nhân lực. Môi trường hoạt động này 

mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho 

Nhà hát trong biểu diễn nghệ thuật, trong công tác quản lý, hoạt động. 

Trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay, Nhà hát Nghệ thuật 

Đương đại Việt Nam cần phải thay đổi cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực 

chuyên môn, trình đội quản lý, tư duy làm nghề, kinh phí hoạt động theo định 

hướng của Nhà nước, để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và trình độ thưởng thức của 

khán giả. 

Là một cá nhân có nhiều cộng tác nhiều trong chương trình nghệ thuật 

với Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, tôi nhận thức được đây là 

một vấn đề cấp thiết cần phải nghiên cứu nhằm định hướng cho sự phát 

triển của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam trong tương lai nên tác 

giả đã chọn đề tài “Quản lý hoạt động Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt 

Nam” làm luận văn Thạc sỹ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận văn, đã có nhiều công 

trình nghiên cứu khoa học về quản lý văn hóa và nghệ thuật. Những công 
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trình được thực hiện dưới dạng giáo trình, bài giảng, luận văn, luận án, tài 

liệu nghiên cứu. Nội dung đề cập đến quản lý văn hóa, nghệ thuật nói 

chung, quản lý đối với từng tổ chức, thiết chế văn hóa nghệ thuật nói riêng. 

Khi nói đến quản lý văn hóa, các công trình thường đề cập tổng hợp đến 

các lĩnh vực hoạt động văn hóa và lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Còn khi 

nói riêng về quản lý nghệ thuật, các tác giả thường đề cập cụ thể theo từng 

lĩnh vực hoạt động nghệ thuật đó. 

Luận văn xin được giới thiệu một số công trình nghiên cứu đáng chú ý 

có liên quan đến luận văn và được chia làm hai phần riêng: quản lý văn hóa 

và quản lý nghệ thuật. 

Về quản lý văn hóa, có một số công trình như sau: 

Cuốn Quản lý hoạt động văn hóa của tác giả Nguyễn Văn Hy, Phan 

Văn Tú (1998) [26] đề cập đến lý luận quản lý, quản lý văn hóa, chính sách 

văn hóa, quy trình quản lý văn hóa, nội dung quản lý văn hóa trên tất cả các 

lĩnh vực về di sản văn hóa nghệ thuật, về hợp tác quốc tế về xây dựng đời 

sống văn hóa ở cơ sở. 

Luận văn Thạc sĩ của tác giả Vũ Tiến Bình bảo vệ năm 2001 với đề tài 

Quản lý nhà nước về văn hóa ở quận Ba Đình trong thời kì đẩy mạnh 

CNH-HĐH hiện nay [2] đề cập đến vấn đề quản lý nhà nước về văn hóa nói 

chung và ở quận Ba Đình Hà Nội nói riêng trong thời kì đẩy mạnh CNH-

HĐH hiện nay. 

Trong cuốn: Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực của Nguyễn 

Thị Thu Linh, Phùng Thế Trường [29], các tác giả dành các trang 283-309 

đề cập đến vấn đề Quản lý nhà nước về văn hóa. 

Đề tài cấp cơ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh của tác giả 

Vũ Thị Phương Hậu năm 2008: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của 

quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa [21] đề cập đến những vấn đề lý 

luận và thực tiễn của quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. 
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Về quản lý nghệ thuật, có một số công trình nghiên cứu 

Cuốn  Năm mươi năm sân khấu Việt Nam - Sáng tạo và phát triển của 

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam ấn hành năm 1996 [25] nói đến quá trình 

sáng tạo và phát triển của nghệ thuật sân khấu Việt Nam qua 50 năm trong 

đó có phần giới thiệu về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam - tiền thân của nhà 

hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sau này. 

Tác giả Nguyễn Đình Quang trong Văn hóa nghệ thuật với sự hình 

thành nhân cách và phát triển xã hội [35] đề cập đến vấn đề Văn hóa nghệ 

thuật với sự hình thành và phát triển xã hội. 

Trong bài viết Marketing hỗn hợp trong quản lý văn hóa, nghệ thuật 

của Phan Văn Tú [41] đã đề cập đến vấn đề Marketing hỗn hợp trong quản 

lý văn hóa nghệ thuật. 

Tác giả Nguyễn Thị Lan Thanh trong giáo trình Marketing văn hóa nghệ 

thuật [34] đề cập đến vấn đề marketing trong văn hóa nghệ thuật. 

Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội của 

tác giả Trần Thục Quyên năm 2006 với đề tài Quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật ở Nhà hát Tuổi trẻ. Tác giả tập trung phân tích thực trạng quản lý 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát Tuổi trẻ trong bối cảnh đổi mới cơ 

chế hoạt động từ bao cấp sang cơ chế thị trường, đặc biệt làm rõ những kết 

quả đạt được trong việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đoàn  nghệ thuật, đa 

dạng hóa các chương trình biểu diễn  nghệ thuật, hình thức tổ chức biểu diễn, 

công tác quản lý tài chính và thực hiện chính sách đãi ngộ… Từ đó, đề xuất 

những giải pháp thúc đẩy hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát phát 

triển trong bối cảnh mới, hội nhập quốc tế. 

Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội của 

tác giả Lê Thị Thu Hiền năm 2009 với đề tài Quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật ở bộ VHTT&DL [22] đề cập đến vấn đề quản lý hoạt động biểu 
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diễn nghệ thuật ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tác giả đi sâu phân 

tích, làm rõ thực trạng công tác quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn, 

công tác quản lý hoạt động biểu diễn của 02 đơn vị nghệ thuật truyền thống 

trực thuộc Bộ VHTTDL (Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Tuồng Việt 

Nam), từ đó đề xuất những các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả đối với 

công tác quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn cũng như công tác quản 

lý hoạt động biểu diễn của các Nhà hát nghệ thuật truyền thống trực thuộc 

Bộ trong thời gian tới. 

Luận văn thạc sĩ của Lê Thị Vân Mai (2011), Quản lý Nhà hát thực 

nghiệm của các trường văn hóa nghệ thuật của Hà Nội [30] đã phản ánh 

thực trạng hoạt động của Nhà hát thực nghiệm trong các trường văn hóa 

nghệ thuật hiện nay. Luận văn cho thấy những mặt thuận lợi cũng như 

những hạn chế, đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng quản lý hoạt động của nhà hát thực nghiệm trong các trường văn hóa 

nghệ thuật ở Hà Nội như: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phối 

hợp công tác giảng dạy, học tập và thực hành nghệ thuật, đổi mới phương 

thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phát huy 

phương thức xã hội hóa trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, chú trọng 

đề cao công tác marketing nghệ thuật để từ đó nâng cao hiệu quả quản lý 

và hiệu quả hoạt động của Nhà hát thực nghiệm trong các trường văn 

hóa nghệ thuật ở  Hà Nội. 

Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Kim Ngân (2015), Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật Trung ương với đề tài Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của Nhà hát Chèo Việt Nam [32] đã đi sâu phân tích thực trạng hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật sân khấu truyền thống Chèo trong bối cảnh hiện 

nay, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, đề xuất một số 

nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động 
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biểu diễn nghệ thuật truyền thống Chèo trong thời gian tới, đặc biệt là việc 

đổi mới nội dung, đa dạng hóa các chương trình biểu diễn nhưng không 

làm mai một giá trị truyền thống, giải pháp phát triển khán giả, marketing 

trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giúp Chèo có thể đến gần hơn với 

khán giả trong thời đại hội nhập quốc tế. 

Luận văn thạc sĩ của Bùi Thị Tuyết Chinh tập trung phân tích thực 

trạng quản lý Nhà hát Chèo Hưng Yên trên các mặt quản lý chuyên môn, 

tài chính, công tác khán giả… tác giả đặc biệt nêu những tồn tại, khó khăn 

trong hoạt động và công tác quản lý nhà hát - đơn vị nghệ thuật biểu diễn 

sân khấu truyền thống trong bối cảnh cơ chế thị trường, tự chủ… qua đó, 

tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý Nhà hát Chèo Hưng Yên trong bối cảnh mới [10]. 

Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều Luận văn Cao học chuyên 

ngành Quản lý văn hóa nghiên cứu về các đơn vị biểu diễn nghệ thuật như: 

Đỗ Lan Anh (2015), Quản lý nguồn lực ở Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội [1]. Phạm Minh Đức (2014), Quản lý Nhà 

hát Kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội [20]. Phạm Văn 

Thắng (2014), Quản lý các hoạt động ở Nhà hát lớn Hà Nội, Trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội [39]. Đặc biệt là luận văn của Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang (2017), Quản lý nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội [40]. 

Luận văn của Nguyễn Thị Quỳnh Trang được thực hiện cùng đối 

tượng nghiên cứu với đề tài của tác giả tuy nhiên hướng nghiên cứu hoàn 

toàn có sự khác nhau. Tác giả Quỳnh Trang tập trung nghiên cứu về Nhà 

hát. Luận văn của tác giả nghiên cứu về Hoạt động của nhà hát trong đó tập 

trung vào các hoạt động liên quan đến nghệ thuật. 
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Những công trình nghiên cứu kể trên đã góp phần trong việc nâng cao 

nhận thức, bổ sung kiến thức cho người nghiên cứu về công tác quản lý văn 

hóa nói chung và quản lý nghệ thuật, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật nói riêng. Đồng thời, những kết quả nghiên cứu trên là cơ sở lý luận 

và thực tiễn quý báu để tác giả kế thừa khi giải quyết những yêu cầu đặt ra 

của đề tài nghiên cứu.  

Có thể nói, trong thời gian qua, số lượng các nghiên cứu về hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật có tăng lên, nhưng chưa có một công trình nào nghiên 

cứu cụ thể về công tác quản lý hoạt động của một đơn vị Nhà hát nghệ 

thuật đương đại trong giai đoạn hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài đi sâu phân tích và làm rõ thực trạng quản lý hoạt động Nhà 

hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý hoạt động của Nhà hát trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động Nhà hát 

nghệ thuật đương đại. 

 - Giới thiệu tổng quan về Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. 

 - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản lý hoạt động Nhà hát 

Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. 

 - Đề xuất một số giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Công tác quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại 

Việt Nam. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Luận văn tập trung nghiên cứu các lĩnh vực của công tác quản lý hoạt 

động Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam như: Hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật, hoạt động chuyên môn, hoạt động tài chính, hoạt động 

marketing nghệ thuật. 

 Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động 

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam từ năm 2012 đến nay, kể từ khi 

Nhà hát thực hiện hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Từ góc độ lý luận và thực tiễn của khoa học quản lý, đặc biệt là quản 

lý văn hóa, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: 

- Phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở các nguồn tài 

liệu thu thập được từ sách, báo, các văn bản pháp lý liên quan đến đề tài, 

tác giả hệ thống, chọn lọc, tổng hợp và phân tích đưa vào luận văn.  

- Phương pháp khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu: Giúp tác giả thu 

thập tư liệu, khai thác thông tin trực tiếp từ các chủ thể quản lý, công việc 

quản lý, để nắm được thực trạng các mặt hoạt động, quản lý của Nhà hát từ khi 

thí điểm thực hành cơ chế tự chủ (bắt đầu từ 2012) cho đến khi hoàn toàn 

chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính như hiện nay. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Đề tài là một trong những công trình đầu tiên nghiên cứu đánh giá 

toàn diện về thực trạng công tác quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật 

Đương đại Việt Nam - đơn vị được nhà nước giao quyền tự chủ tài chính. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt 

động Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam trong thời gian tới. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp thêm nguồn tư liệu tham 

khảo cho việc nghiên cứu công tác quản lý các đơn vị nhà hát.  
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7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn 

được chia làm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát chung về quản lý hoạt động nhà hát và tổng 

quan Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động Nhà hát Nghệ 

thuật Đương đại Việt Nam 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao quản lý hoạt động 

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ HÁT  

VÀ TỔNG QUAN NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM 

1.1.  Lý luận chung về quản lý hoạt động nhà hát         

1.1.1. Khái niệm Quản lý  

Theo ngữ nghĩa, ở Phương Tây từ “quản lý” (management) có 

nguồn gốc từ tiếng La-tinh “manus” có nghĩa là bàn tay; theo nghĩa gốc, thực 

hiện quản lý là “nắm vững trong tay”. Trong tiếng Hán, “quản lý” có nghĩa là 

sắp xếp, xử lý và chỉ đạo [23]. 

Quản lý là một dạng hoạt động đặc biệt quan trọng của con người. 

Quản lý được phát sinh từ lao động, không tách rời với lao động. Bản thân 

nó cũng là một loại hoạt động lao động. Để tồn tại và phát triển được, con 

người phải có sự phối hợp với nhau để thực hiện các mục tiêu chung. Từ 

xa xưa, con người đã biết tụ lại thành bầy, nhóm để tồn tại và phát triển. 

Cùng với sự gia tăng của cải vật chất trong cuộc sống của con người, các 

hình thức quy tụ của con người ngày càng lớn hơn, phức tạp hơn. Từ đó, 

đặt ra yêu cầu có sự phân công, liên kết những cá nhân trong tổ chức, 

nhóm. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời một loại hoạt động đặc 

biệt: lao động quản lý.  

Trong tiếng Việt, có nhiều cách giải thích khác nhau về khái niệm 

“quản lý”. Có thể hiểu theo nghĩa thông thường, phổ biến và với phạm vi  

rộng về quản lý như sau: "Quản lý là quá trình tác động có ý thức, bằng 

quyền lực, theo quy trình của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý để phối 

hợp các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức trong điều kiện 

môi trường biến đổi" [20, tr.16]. 

1.1.2. Khái niệm Quản lý thiết chế văn hóa 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam “thiết chế văn hóa là chỉnh thể 

văn hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố: cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, nhân sự, 
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quy chế hoạt động, nguồn kinh phí; chỉ riêng ngôi nhà hoặc công trình văn 

hóa chưa đủ để gọi là thiết chế văn hóa” [42]. Thời đại nào, chế độ nào 

cũng cần đến những thiết chế văn hóa để truyền tải văn hóa chính thống 

của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời tổ chức những hoạt 

động văn hóa phù hợp với yêu cầu tư tưởng, với chuẩn mực đạo đức, lối 

sống, nếp sống của chế độ, thời đại đó.  

Từ khái niệm trên, có thể hiểu, nếu coi thiết chế chỉ là cơ sở vật 

chất, hạ tầng cơ sở đều chưa chính xác. Thiết chế văn hóa phải được 

hiểu bao gồm nhiều yếu tố tạo thành: cả cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy 

và quy chế hoạt động. Trong đời sống văn hóa cộng đồng, hệ thống các 

thiết chế văn hóa đóng vai trò là nơi lưu giữ và chuyển tải các giá trị 

văn hóa của cộng đồng, từng cá nhân. Đó là môi trường đảm bảo cho 

các hoạt động văn hóa diễn ra trong đời sống xã hội.  

Căn cứ nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 

ban hành kèm theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ [14] hệ thống thiết chế văn hóa ở nước ta hiện nay khá 

phong phú đa dạng. Từ chức năng phục vụ cộng đồng, có thể khái quát hệ 

thống các thiết chế văn hóa cơ sở trên cả nước bao gồm: Các thiết chế văn 

hóa thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất, sáng tạo văn hóa như: nhà văn hóa, 

nhà sáng tác, hội văn học nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc..; Hệ thống thiết 

chế văn hóa về hoạt động lưu trữ, bảo quản giá trị và sản phẩm văn hóa như 

bảo tàng, thư viện; Thiết chế văn hóa hoạt động phổ biến, truyền bá như đài 

phát thanh, truyền hình, tạp chí, nhà xuất bản, cơ quan thông tin đại chúng; 

Thiết chế văn hóa hoạt động hưởng thụ, tiếp nhận như các khu vui chơi giải 

trí, nhà hát, rạp chiếu phim... Và thiết chế nhà văn hóa. 

Trong hệ thống thiết chế văn hóa, nhà hát là thiết chế văn hóa đặc 

biệt. Thường thì nhà hát được hiểu là nơi chuyên dùng để biểu diễn các 
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tiết mục văn nghệ phục vụ đông đảo quần chúng. Nhà hát có vị trí đặc 

biệt trong đời sống xã hội, không chỉ có sứ mệnh là cầu nối đưa các giá 

trị nghệ thuật đến với công chúng mà nó còn mang trong mình những giá 

trị văn hóa nhất định. 

1.1.3. Khái niệm nhà hát, quản lý hoạt động nhà hát 

1.1.3.1. Nhà hát 

 Theo từ điển Tiếng Việt “Nhà hát” là cơ sở vật chất, tức đơn thuần chỉ 

là những cái rạp lớn, nhỏ, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, 

biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, hòa nhạc, giao lưu... Phục vụ công 

chúng, theo từng nội dung mục đích, yêu cầu của chương trình nghệ thuật, 

tương ứng với mỗi loại hình nhà hát cho phù hợp [43]. 

Ở Việt Nam có ba nhà hát có quy mô lớn, tọa lạc ở vị trí của ba thành 

phố lớn Việt Nam, đó là: Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Nhà hát lớn thành 

phố Hải Phòng và Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có một 

số nhà hát khác trên cả nước, chủ yếu tập trung ở những thành phố lớn. Theo 

nghĩa này thì nhà hát chỉ là nơi biểu diễn của các nghệ sỹ với đầy đủ trang 

thiết bị phục vụ như: âm thanh, ánh sáng, phông màn, phòng thay đồ, phòng 

hóa trang, hoạt động độc lập là một đơn vị phục vụ cho biểu diễn nghệ thuật 

hay các sự kiện khác trong đời sống xã hội hiện nay. 

 Từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn và 

chức năng, nhiệm vụ của các nhà hát, có thể khái quát về "nhà hát" là một 

đơn vị có chức năng biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng theo từng loại 

hình nghệ thuật khác nhau mang tính đặc thù của các nhà hát riêng biệt, có 

nghệ sỹ biểu diễn, có phòng nghệ thuật, phòng maketting, phòng trang phục, 

câu lạc bộ khán giả, phòng trưng bày, thư viện, phòng tập cho các đoàn 

chuyên môn, phòng tổ chức biểu diễn, bán vé, có nhạc công, diễn viên, xây 

dựng chương trình biểu diễn theo định kỳ, dưới sự giám sát chỉ đạo của Ban 

lãnh đạo xuống các phòng, đoàn, như vậy: Một đơn vị biểu diễn nghệ thuật 
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được gọi là nhà hát, là vì tất cả các đơn vị này đều có rạp biểu diễn riêng cho 

loại hình nghệ thuật của mình và do chính đơn vị quản lý. 

Hiện nay, ở Việt Nam có một số đơn vị nghệ thuật vừa có chức năng 

quản lý các nghệ sỹ, vừa xây dựng, tổ chức hoạt động biểu diễn tại chính 

rạp hát của mình quản lý, điều đó mới có thể đầy đủ cho nghĩa gọi là một 

“Nhà hát”, ví dụ: Nhà hát chèo Việt Nam có nơi biểu diễn riêng ở phố Kim 

Mã, quận Ba Đình, Hà Nội; Nhà hát Tuổi trẻ ở số 11 phố Ngô Thì Nhậm; 

Nhà hát kịch Việt Nam ở số 1 Tràng Tiền; Nhà hát Tuồng ở số 51 phố 

Đường Thành... 

 Tuy nhiên, hiện nay do nhiều lý do đặc biệt, khó khăn chung về kinh 

tế của các ngành thì một số đơn vị được gọi là “Nhà hát” mà vẫn chưa thể 

có nơi để biểu diễn riêng đặc thù cho loại hình nghệ thuật của mình, trong 

đó phải kể đến Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát giao hưởng Việt Nam, Nhà 

hát Cải lương Trung ương, Nhà hát Ca - Múa - Nhạc Thăng Long... 

 Nhà hát là là một đơn vị có chức năng biểu diễn nghệ thuật có các phòng 

ban, vừa quản lý các nghệ sỹ vừa tổ chức xây dựng, cho công diễn các sản 

phẩm nghệ thuật phục vụ công chúng, có rạp biểu diễn riêng phù hợp với loại 

hình nghệ thuật của mình. Từ đó các nghệ sỹ được thăng hoa, cống hiến cho 

loại hình nghệ thuật mà mình yêu thích, say mê, là nơi công chúng gửi gắm cho 

nhu cầu thưởng thức của mình tới các nhà hát theo từng sở thích riêng của mỗi 

khán giả với loại hình nghệ thuật mà công chúng lựa chọn. 

Như vậy ta thấy rằng: “Nhà hát” thực sự đầy đủ và trọn vẹn phải có bộ 

máy tổ chức, có các phòng, ban, nghệ sỹ biểu diễn, có đạo diễn, chỉ huy, 

biên đạo... Đặc biệt là phải có rạp biểu diễn riêng đặc thù. Nhìn chung, nhà 

hát là mô hình khép kín, từ khi các chương trình nghệ thuật được xây dựng, 

tới khi hoàn thiện và đưa ra công diễn phục vụ khán giả tại nhà hát của 

mình. Ngoài ra còn có kết hợp các chương trình hay sự kiện bên ngoài vào 

giao lưu hoặc biểu diễn. 
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1.1.3.2. Quản lý hoạt động nhà hát 

Về chức năng, các nhà hát đều thực hiện hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn, mà ngành nghệ thuật biểu diễn ở nước ta trực thuộc sự quản lý nhà 

nước của Bộ VHTTDL. Ở cấp độ nhà hát thì công tác quản lý thuộc về Ban 

Giám đốc nhà hát, đây là hệ thống quản lý ngành dọc, có sự phân công, 

phân quyền rõ rệt ở từng cấp. 

Trên cơ sở phân tích khái niệm về quản lý, tìm hiểu khái niệm nhà hát, 

từ đây, theo chức năng nhiệm vụ của các nhà hát do Bộ VHTTDL quy 

định, có thể khái quát và đưa ra quan niệm về quản lý hoạt động nhà hát 

như sau: 

Quản lý hoạt động Nhà hát là quản lý đối với tất cả các mặt, các bộ 

phận tham gia hoạt động của nhà hát, trong đó đóng vai trò quan trọng là 

định hướng, điều hành tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển 

các chương trình nghệ thuật có chất lượng cao phục vụ công chúng, phục 

vụ những nhiệm vụ chính trị khác.  

Theo khái niệm quản lý hoạt động nhà hát, các nhà hát hầu hết đều có 

chức năng hoạt động biểu diễn, do vậy ta thấy rằng quản lý hoạt động nhà hát là 

quản lý mọi mặt từ khâu nhân sự, tài chính, hoạt động maketing nghệ thuật, 

quảng bá, xây dựng chương trình, kịch bản, nội dung, tổ chức luyện tập cho các 

đoàn chuyên môn, lập kế hoạch theo định kỳ hàng tháng, hàng năm. Tất cả để 

cho ra đời những sản phẩm nghệ thuật, hiệu quả về chất lượng, nội dung nghệ 

thuật, ý tưởng quảng bá, mang lại đời sống tinh thần, vật chất ngày càng nâng 

lên cho anh chị em nghệ sỹ, diễn viên, thẩm mỹ của các chương trình nghệ 

thuật ngày càng cao, nhằm cuốn hút, đáp ứng nhu cầu khán giả, phù hợp với xã 

hội ngày càng phát triển, từ đó có thể mở ra nhiều hướng đi mới trên con đường 

phát triển của mỗi nhà hát. 
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1.1.4. Nội dung, phương thức quản lý hoạt động nhà hát 

1.1.4.1. Nội dung quản lý hoạt động nhà hát 

Mỗi đơn vị nhà hát đều có chức năng riêng trong hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền quy định, nhưng có điểm chung 

trong công tác quản lý nhà hát đó là triển khai tốt, linh hoạt, sáng tạo những 

mặt cần thực hiện sự quản lý trong một nhà hát. 

Các Nhà hát trên phạm vi cả nước đều trực thuộc sự quản lý của Bộ 

VHTT&DL, Cục NTBD. Mỗi Nhà hát đều có chức năng nhiệm vụ riêng 

trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật của mình, đã được Bộ VHTT&DL 

quy định. Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước, theo chức 

năng, nhiệm vụ của các nhà hát do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định, có thể khái quát rằng, công tác quản lý nhà hát nói chung đều phải 

lĩnh hội, triển khai tốt mọi hoạt động của nhà hát theo đúng chủ trương, 

đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL và Cục NTBD 

về các mặt: Quản lý hành chính các phòng, đoàn, Quản lý nội dung các 

đoàn chuyên môn, Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Quản lý tài 

chính, Quản lý hoạt động Marketing 

Ngoài ra còn tăng cường quản lý và phát triển các mặt khác: công tác 

Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ quản lý cán bộ cho các phòng, đoàn, đội ngũ diễn viên, 

giáo dục, quảng bá nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật cho nhân dân, 

phát triển khán giả, gây quỹ tài trợ và hợp tác quốc tế… đây cũng chính là 

các nội dung trong công tác quản lý mà một nhà hát cần thực hiện để thích 

ứng được với sự phát triển của xã hội và nhu cầu của khán giả, đặc biệt 

trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hiện nay. 

1.1.4.2. Phương thức quản lý hoạt động nhà hát 

Như trên đã nói, nhà hát là một đơn vị hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

trực thuộc sự quản lý của Bộ VHTTDL, dưới sự quản lý trực tiếp của Cục 
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NTBD về mọi hoạt động biểu diễn của nhà hát, còn ở nhà hát thì quản lý 

thuộc về ban giám đốc nhà hát. Hệ thống quản lý ngành dọc, có sự phân cấp 

phân quyền rõ rệt ở từng cấp. Tuy nhiên, phương thức quản lý hoạt động Nhà 

hát một đơn vị biểu diễn nghệ thuật, một nhà hát có đặc thù riêng biệt. 

Giám đốc nhà hát là người lãnh đạo cao nhất của nhà hát, chịu trách 

nhiệm trước Bộ trưởng Bộ VHTTDL và trước pháp luật về mọi mặt hoạt 

động của nhà hát. Là người nắm bắt mọi chủ trương chính sách phát luật 

của Đảng và Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển nghệ 

thuật phục vụ công chúng, phục vụ công tác chính trị, nắm bắt các kế hoạch 

hoạt động của Cục NTBD, từ đó cùng ban giám đốc thống nhất lên kế 

hoạch theo định kỳ của Nhà hát. Sau khi thống nhất từ Ban giám đốc thì 

triển khai kế hoạch xuống các phòng, ban. Từ các trưởng bộ phận lại thống 

nhất với nhau lên kế hoạch triển khai xuống các nhân viên của mình, thực 

hiện theo các công việc riêng như chuyên môn hay tổ chức hành chính. 

Nếu là chuyên môn thì các đoàn chuyên môn sau khi đã thống nhất với 

phòng nghệ thuật thì các đoàn trưởng phải chịu trách nhiệm trước phòng 

nghệ thuật về hiệu quả công việc, thời gian hoạt động... đúng chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Diễn viên của đoàn lại phải chịu trách nhiệm trước 

công việc mà đoàn trưởng đã lĩnh hội để giao phó cho các diễn viên, các 

đoàn trưởng quản lý thông qua kế hoạch luyện tập, nhân sự của đoàn, chất 

lượng, hiệu quả chương trình do đoàn đảm nhiệm dưới sự giám sát và đánh 

giá của phòng nghệ thuật do một phó giám đốc chịu trách nhiệm về nghệ 

thuật bao quát chung, sau đó trình giám đốc khi kế hoạch hoàn thành. 

Các bộ phận khác thuộc khối hành chính tổng hợp thì mọi kế hoạch 

sau khi lĩnh hội từ giám đốc đều do một phó giám đốc chịu trách nhiệm về 

tổ chức hành chính điều hành và chỉ đạo xuống các bộ phận thông qua 

trưởng phòng hành chính điều hành, mọi kết quả và kế hoạch làm việc đều 

chi tiết thông qua trưởng phòng hành chính tổng hợp xuống các trưởng bộ 
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phận như: Phòng tạp vụ, bảo vệ, tổ chức biểu diễn, sân khấu, từ đó chỉ đạo 

xuống nhân viên thực hiện. Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm điều hành 

mọi công việc của bộ phận mình, các phó phòng, đoàn đóng vai trò giúp 

việc cho trưởng phòng, đoàn theo đúng quy định được bổ nhiệm của Bộ 

VHTTDL. 

Ngoài ra, trong quá trình quản lý và phát triển hoạt động một nhà hát, 

có những tổ chức đoàn thể có chức năng, nhiệm vụ hoạt động để giám sát 

chung, bảo đảm quyền lợi cho từng thành viên trong nhà hát theo quy định 

của pháp luật như tổ chức Công đoàn, ban thanh tra nhà hát hay các chi bộ, 

Đảng bộ để giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối chính sách của 

Đảng về mọi mặt tại nhà hát, đúng người, đúng việc, đúng quyền hạn được 

giao, nhằm đảm bảo sự công bằng, dân chủ trong quá trình thực thi nhiệm 

vụ ở nhà hát, từ người chủ thể là giám đốc xuống các phó giám đốc, các 

phòng ban và nhân viên. 

Từ nội dung quản lý nghệ thuật đương đại, phương thức quản lý hoạt 

động nhà hát theo Quy chế hoạt động của Nhà hát thông qua các nội dung 

như sau: 

Triển khai kế hoạch công tác, tổ chức cuộc họp chuyên đề; xây dựng 

quy chế của các đoàn, các phòng, ban nói riêng hay của cơ quan nói chung; 

xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; hay thông qua các văn bản; công tác kiểm 

tra, thanh tra.  

Để đạt được hiệu quả cao nhất trong phương thức quản lý hoạt động 

một nhà hát nói chung, ban lãnh đạo cần phải linh hoạt, chủ động trong các 

phương pháp quản lý đặc thù, tùy từng tình huống, từng điều kiện cụ thể và 

phải biết phối hợp đồng bộ các phương pháp như: phương pháp kinh tế, 

phương pháp hành chính, phương pháp tâm lý giáo dục. 

Đất nước ta đang trên con đường hội nhập mạnh mẽ và phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các nhà hát đã được tự chủ 
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trong hoạt động của đơn vị mình nhưng vẫn dưới sự chỉ đạo, giám sát của 

Nhà nước và pháp luật. Quy định này được cụ thể trong các Quy chế hoạt 

động của các nhà hát. Ở mỗi nhà hát, giám đốc là người lãnh đạo cao nhất, 

nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy cơ quan, để bảo đảm đúng 

người đúng việc, đúng quyền hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ mà các thành 

viên đảm nhận, đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Thực hiện 

đầy đủ chức năng và nhiệm vụ được nêu ra tại nhà hát, thực hiện chế độ 

báo cáo quá trình hoạt động, báo cáo tài chính của nhà hát trong một năm, 

có trách nhiệm xây dựng kế hoặc hoạt động, kế hoạch chi tiêu tài chính của 

năm để trình lên Bộ VHTTDL, Cục NTBD. Sử dụng nguồn nhân lực hợp 

lý và bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp 

luật và luật lao động, có trách nhiệm quản lý bảo vệ cơ sở vật chất của Nhà 

nước như đất đai, hạ tầng, trang thiết bị biểu diễn nói chung cho các đoàn 

chuyên môn, các thiết bị sân khấu, thiết bị nội thất của nhà hát.  

Hiện nay một số đơn vị tự chủ về tài chính nhưng đảm bảo nguyên tắc 

quản lý theo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước 

và pháp luật và dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền 

để vừa làm sao cho ra nhiều sự sáng tạo mới, phát huy tối đa năng lực của 

anh chị em nghệ sỹ diễn viên, đội ngũ quản lý, vừa để phù hợp với thời 

cuộc nhưng cũng vừa đảm bảo xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà 

bản sắc dân tộc “hội nhập nhưng không hòa tan”. 

Như vậy, quyền điều hành nằm toàn bộ trong ban giám đốc mà trực 

tiếp là giám đốc sẽ chỉ đạo chung, bao quát chung toàn bộ hoạt động nhà hát 

trong mọi lĩnh vực, sau khi phân công kế hoạch, công việc cho các phó 

giám đốc chịu trách nhiệm chuyên môn hay tổ chức hành chính, từ các phó 

giám đốc xuống các trưởng bộ phận đều chịu trách nhiệm về thời gian và 

kế hoạch, chất lượng hiệu quả công việc được phân công trước phòng, ban 

hay người quản lý trực tiếp giao việc. Sau đó có trách nhiệm tổng hợp, báo 
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cáo lại với giám đốc, hoặc trực tiếp giám đốc xuống kiểm tra, giám sát chi 

tiết từng bộ phận của nhà hát. Đây là một quy trình khép kín, xoay vòng 

làm sao cuối cùng hiệu quả công việc, cho ra các sản phẩm nghệ thuật có 

chất lượng về mọi mặt, cơ quan đoàn kết, đời sống được nâng cao. Đặc biệt 

trong giai đoạn hiện nay, phương thức quản lý theo hướng “tập trung dân 

chủ”, cùng tổ chức Đảng trong cơ cấu quản lý là vô cùng thiết yếu và quan 

trọng, Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát ban lãnh đạo thực hiện đúng 

chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo đúng định hướng, quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách đối với diễn 

viên, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của nhà hát theo 

quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ VHTTDL. Ban giám 

đốc bao quát chung, chịu trách nhiệm trước Bộ VHTTDL, trao quyền, trao 

việc cho cấp dưới để phát huy tính dân chủ, thúc đẩy sự sáng tạo, ý thức 

cống hiến của mỗi thành viên trong nhà hát, nhằm xây dựng và hoàn thành 

tốt kế hoạch công việc được Bộ VHTTDL giao, đoàn kết nâng cao đời sống 

anh chị em, tinh thần làm việc được phát huy, cán bộ công nhân viên trong 

nhà hát được tôn trọng, được hưởng quyền lợi đúng với công sức, sự sáng 

tạo của mình cho công việc trong cơ cấu quản lý của nhà hát nói riêng 

hay bất cứ một ngành nào nói chung. Muốn có phương thức quản lý 

hoạt động tốt, hiệu quả thì Nhà nước, Bộ VHTTDL, Cục NTBD phải có 

chủ trương đúng phù hợp với tình hình thực tế, người giám đốc quản lý 

hoạt động nhà hát phải là người biết lựa chọn và linh hoạt trong phương 

thức quản lý nói chung. 

1.1.5. Cơ chế, đặc điểm và nội dung tự chủ của nhà hát 

Cơ chế tự chủ đang được triển khai thực hiện ở nước ta hiện nay mạnh 

mẽ trên nhiều lĩnh vực. Để đẩy mạnh ở các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, 

khoa học, giáo dục, thể thao, du lịch… Chính phủ đã ban hành các chính sách 

xã hội hóa các hoạt động này,  nhằm huy động tiềm năng, các nguồn lực của 
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các lực lượng, thành phần kinh tế trong toàn xã hội cùng tham gia xây dựng 

và phát triển các lĩnh vực này, tạo sự chuyển dịch từ bao cấp hoàn toàn của 

ngân sách nhà nước sang sự đóng góp và tham gia tích cực của mọi tầng lớp 

xã hội, đặc biệt là đóng góp của nhân dân, cộng đồng dân cư và khối doanh 

nghiệp. Hệ thống cơ chế, chính sách của Nhà nước ta cũng dịch chuyển từ cơ 

chế quản lý tập trung, bao cấp sang cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm cho các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cổ phần hóa, 

tư nhân hóa các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tập thể; 

cho phép tư nhân tham gia thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực sự nghiệp. Đối tượng của cơ chế tự chủ là các đơn vị, tổ chức hoạt 

động sự nghiệp công lập. 

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý trực tiếp 74 đơn vị 

sự nghiệp công lập, trong đó có 12 đơn vị Nhà hát. Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 16) của Chính phủ ban hành ngày 

14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quy định 

các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập trong các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, 

du lịch, thông tin, truyền thông và báo chí, khoa học và công nghệ, sự nghiệp 

kinh tế và sự nghiệp khác. Đây là Nghị định khung làm cơ sở để xây dựng 

các Nghị định quy định cơ chế tự chủ ở từng lĩnh vực cụ thể. Như vậy, toàn 

bộ các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL, trong đó có các nhà hát, đều 

chịu sự điều chỉnh của Nghị định này. 

Nghị định 16 được áp dụng với các đối tượng là đơn vị sự nghiệp 

công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định 

của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản 

lý nhà nước. Nguyên tắc cơ bản của chế độ tự chủ của ĐVSNCL là Nhà 

nước cho phép các đơn vị này được tự chịu trách nhiệm về bộ máy, nhân 

sự, tài chính… 
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Nhằm tiến tới xóa bỏ chính sách bao cấp dịch vụ công, tạo công 

bằng trong phân bổ ngân sách nhà nước, Nghị định 16 được coi là bước đổi 

mới căn bản, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của hoạt động sự nghiệp 

công lập trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thay 

đổi cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, 

từng bước áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp trong các đơn vị 

này thông qua hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, xây dựng lộ 

trình để đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện hạch toán đầy đủ các chi phí, 

chuyển đổi từ việc giao dự toán sang phương thức đặt hàng của nhà nước, 

giao nhiệm vụ cung cấp sự nghiệp dịch vụ công dựa trên hệ thống định 

mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại 

hình dịch vụ công. Bên cạnh đó, tạo khung pháp lý để các Bộ, ngành có 

liên quan trình Chính phủ ban hành các Nghị định về cơ chế tự chủ đối 

với các lĩnh vực cụ thể phù hợp với đặc thù của ngành hay lĩnh vực. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là các Nhà hát, đặc điểm 

của cơ chế tự chủ được thể hiện ở chỗ: 

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập là đơn vị tổ chức và cung cấp 

các dịch vụ nghệ thuật biểu diễn cho xã hội do Nhà nước thành lập và đặt 

dưới sự quản lý của Nhà nước, được Nhà nước giao quyền quyết định các 

vấn đề tài chính trong đơn vị, song phải chịu trách nhiệm về các quyết định 

của mình trước pháp luật, trước Nhà nước và trước yêu cầu của người thụ 

hưởng các dịch vụ do mình cung cấp. 

- Về bộ máy tổ chức: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập là đơn vị 

sự nghiệp công do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, nên bộ 

máy tổ chức nhân sự, biên chế và người lãnh đạo đơn vị đều do các cơ quan 

có thẩm quyền sắp xếp, tuyển dụng, bổ nhiệm. Cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ... 

hưởng lương và chế độ theo qui định của nhà nước. 

- Các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập được phân bổ tài chính từ 

nguồn ngân sách của nhà nước, theo kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm 
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và dự toán theo lộ trình của cơ chế tự chủ, theo đặt hàng và theo nhiệm vụ. 

Việc sử dụng nguồn tài chính phải thực hiện theo đúng quy định của nhà 

nước và qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập được nhà nước đầu tư, hoặc cho 

thuê cơ sở vật chất, mức độ đầu tư tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.  

- Về hoạt động nghệ thuật: Hàng năm các đơn vị nghệ thuật biểu 

diễn công lập xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, trình lãnh đạo cấp 

trên phê duyệt. Hoạt động nghệ thuật phải phù hợp với định hướng của 

Đảng và Nhà nước về văn hóa nghệ thuật. 

1.1.6. Một số văn bản liên quan đến cơ chế quản lý hoạt động Nhà hát 

Ngày 16 tháng 1 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 

10/2002/NĐ-CP về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. 

Nghị định phân loại hai loại đơn vị sự nghiệp có thu là:  

Đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động 

thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí); 

Đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động 

thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí). 

Nội dung cơ bản của Nghị định số 10/2002/NĐ-CP quy định đơn vị 

sự nghiệp được quyền chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ, được ổn 

định kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách Nhà nước cấp... Được vay 

tín dụng hoặc Quỹ hỗ trợ để phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng 

hoạt động…Quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản, khấu hao tài sản… 

Đơn vị sự nghiệp có thu được chủ động sử dụng số biên chế được cấp có 

thẩm quyền giao; sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị theo Pháp lệnh cán bộ, công chức và chủ trương tinh 

giản biên chế của Nhà nước… Nghị định 10 cũng đưa ra các Quy định về 

nguồn tài chính và nội dung chi của đơn vị sự nghiệp có thu. Những quy 

định về chế độ tiền lương và tiền công của người lao động. Quy định về 
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lập và chấp hành dự toán thu, chi. Về trích lập và sử dụng các quỹ. Thực 

hiện chế độ kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán, kiểm tra và công khai 

tài chính. Như vậy, theo nội dung Nghị định 10/2002/NĐ-CP, các đơn vị sự 

nghiệp công lập có được cơ hội chủ động nhất định về mặt tài chính trên cơ sở 

khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo trang trải kinh phí hoạt động 

nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao [11]. 

Để tiếp tục hoàn thiện những quy định trong Nghị định số 

10/2002/NĐ-CP, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập [12]. Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP có nhiều điểm thay đổi, bổ sung và khắc phục 

những hạn chế của Nghị định số 10/2002/NĐ-CP .  

Về quy định quyền tự chủ về các khoản thu và mức thu: so với Nghị 

định 10, Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định, các đơn vị sự nghiệp đã 

được quyền quyết định các khoản thu, mức thu theo nguyên tắc đảm bảo bù 

đắp chi phí và có tích lũy. Đối với các hoạt động thu phí, lệ phí và sản 

phẩm mà nhà nước đặt hàng, các đơn vị được thực hiện mức thu hoặc 

khung mức thu và đơn giá sản phẩm do nhà nước quy định.  

Triển khai thực hiện Nghị định, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cụ 

thể hóa bằng Quyết định số 4442/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 

2010 của Bộ VHTTDL giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Nhà hát 

nghệ thuật Đương Đại Việt Nam. Nhà hát được phân loại đơn vị sự nghiệp 

tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.[5] 

Nghị định số 16/2015 NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 

tháng 2 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

thực sự là một bước tiến mang tính đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu của công 

cuộc đổi mới đất nước trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay[16]. Những 



24 
 

nội dung cơ bản của cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói 

chung và đối với các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật biểu diễn nói riêng bao gồm: 

Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự 

Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy và nhân sự. Đơn vị có quyền ra quyết định về các biện pháp 

thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch của cơ quan quản 

lý cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tham gia đấu thầu cung 

ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của 

đơn vị được cấp có thẩm quyền giao; Được liên kết, liên doanh với các 

tổ chức, cá nhân để thực hiện các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo 

quy định của pháp luật. Trong đó, được quyết định tổ chức, thành lập lại, 

giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, 

tiêu chí theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp lại các 

đơn vị cấu thành trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định.  

Đơn vị sự nghiệp công xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển 

dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên 

chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp đồng lao động 

để thực hiện nhiệm vụ với số lượng người làm việc. Đối với đơn vị sự 

nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, được tự quyết 

định số lượng người làm việc của đơn vị. Đối với đơn vị sự nghiệp công tự 

đảm bảo một phần chi phí thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc 

của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.  

Để triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ 

cũng đã giao 7 Bộ trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực chuyên ngành: y tế, 

giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin truyền 
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thông và báo chí, khoa học và công nghệ, sự nghiệp kinh tế và các sự 

nghiệp khác. 

Hiện nay, các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đang khẩn trương xây dựng danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực Bộ, ngành phụ trách; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự 

nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; xây dựng hệ thống định 

mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước 

quản lý; xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn dịch vụ sự nghiệp công; xây dựng 

cơ chế đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công…  

Thành lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng 

Trong cơ chế tự chủ, đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi phí 

thường xuyên và chi đầu tư phát triển phải thành lập Hội đồng quản lý để 

quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị. 

Hội đồng quản lý quyết định về chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng 

năm của đơn vị; quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động; thành 

lập lại, tổ chức, giải thể các đơn vị trực thuộc; quyết định chủ trương lớn về 

tổ chức, nhân sự (bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức; thực hiện kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, triển khai quy chế dân chủ, quyết 

định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

Theo đó, đơn vị tự chủ càng cao về tài chính thì được tự chủ cao 

trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự. Nghị định 

này thực tế có thể tạo ra bước đột phá mới trong cơ chế tự chủ của đơn vị 

sự nghiệp công lập, mà trước đây vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc. 

Những nội dung chính trong tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

gồm: Tự chủ về giá, phí; Tự chủ về tài chính; tự chủ trong chi đầu tư và chi 

thường xuyên; Về chi tiền lương; Về trích lập các Quỹ; Tự chủ trong giao 

dịch tài chính. 
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Mục tiêu chính trong cơ chế tự chủ về tài chính là nhằm đổi mới toàn 

diện các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, nhân sự và tài chính nhằm hướng tới việc cung cấp dịch vụ 

công cho các tầng lớp nhân dân và đảm bảo cho các đối tượng chính sách 

và người nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ công cơ bản, thiết 

yếu với chất lượng cao hơn, công bằng hơn. 

Văn bản liên quan trực tiếp đến Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt 

Nam bao gồm: 

Ngày 12 tháng 11 năm 2012,  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 

94/QĐ-BVHTTDL về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. 

Ngày 16 tháng 1 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 

123/QĐ- TTg thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam trên cơ 

sở Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam [15]. 

Ngày 04 tháng 3 năm 2014 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 

510/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

Nhà hát NTĐĐVN. Theo đó, “Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị sự nghiệp văn 

hóa có thu, trực thuộc Bộ VHTTDL, có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca, 

múa, nhạc, tạp kỹ đương đại mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc” [7]. 

1.1.7. Vai trò củ a quả n lý hoạ t đ ộ ng đ ố i vớ i Nhà hát trong 

bố i cả nh hiệ n nay 

Một đơn vị nhà hát đều trực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ 

VHTTDL, mà trực tiếp là Cục NTBD về nghệ thuật biểu diễn. Mỗi đơn vị 

đều có chức năng riêng trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đã được Bộ 

VHTTDL quy định, đều có mục tiêu chung trong công tác quản lý hoạt 
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động nhà hát đó là: triển khai tốt, linh hoạt, sáng tạo những mặt cần thực 

hiện sự quản lý trong hoạt động một nhà hát. 

Công tác quản lý hoạt động Nhà hát giữ vai trò đảm bảo triển khai thực 

hiện tốt mọi hoạt động của nhà hát theo nội dung quản lý Nhà hát đề ra, đó 

là đưa hoạt động của Nhà hát theo đúng chủ trương, đường lối chính sách 

của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Cục NTBD, đồng thời tạo 

ra hiệu quả thực tiễn trên các mặt:  

- Quản lý hoạt động hành chính các phòng, đoàn. Hoạt động hành 

chính tại các phòng ban nhằm phục vụ công tác tổ chức, quản lý lực lượng 

biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

- Quản lý hoạt động chuyên môn tại các đoàn chuyên môn bao gồm 

các hoạt động như huấn luyện, tập luyện... nhằm chuẩn bị năng lực nghiệp 

vụ cho cán bộ, diễn viên, nghệ sĩ đủ năng lực phục vụ hoạt động biểu diễn. 

- Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật để thực hiện tốt chức 

năng định hướng giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật cho công chúng xuất phát từ 

mục tiêu thoả mãn nhu cầu tinh thần cũng như hình thành nhu cầu tinh thần 

của khán giả.  

- Quản lý hoạt động tài chính Nhà hát là quản lý doanh số nguồn thu từ 

các chương trình biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác qua đó thấy 

được năng lực và hiệu quả kinh tế của hoạt động nghệ thuật. Hoạt động tài 

chính Nhà hát cũng là hoạt động quản lý các khoản chi phục vụ chương 

trình biểu nghệ thuật, quản lý các khoản chi thù lao biểu diễn và phục vụ 

biểu diễn. 

- Quản lý hoạt động maketing nghệ thuật. Hoạt động này nhằm mục 

đích phục vụ công tác tuyên truyền quảng cáo đưa tiết mục nghệ thuật, các 

hoạt động nghệ thuật của Nhà hát đến với công chúng. 

Ngoài ra quản lý Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam còn có vai 

trò thúc đẩy các mặt hoạt động, sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức 
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Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các bộ phận của Nhà hát được vận 

hành hiệu quả, ổn định và phát triển trong một thể thống nhất. 

1.2. Tổng quan Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Nhà hát Nghệ thuật Đương 

đại Việt Nam 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hóa 

có thu trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có một lịch sử hình thành 

và phát triển lâu dài.  

Ngay từ những năm trong Kháng chiến chống Pháp xâm lược, Đoàn Ca 

múa Nhân dân Trung ương - tiền thân của Nhà hát NTĐĐVN đã được thành 

lập (năm 1951). Từ những ngày đầu hoạt động, Đoàn Ca múa nhân dân Trung 

ương đã có những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng mến mộ. Với 

cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, mọi việc dàn dựng chương trình, hoạt 

động biểu diễn đều phải tự mày mò, thử nghiệm. Nhưng cũng trong những 

năm tháng khó khăn đó, Đoàn Ca múa nhân dân Trung ương đã có những tư 

duy mới trong tổ chức hoạt động nghệ thuật, thể hiện những sáng tạo độc đáo, 

năng động và trở thành đơn vị biểu diễn mạnh nhất trong các đoàn nghệ thuật 

của Việt Nam lúc bấy giờ. Những đợt biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị 

quan trọng, những chuyến đi phục vụ đồng bào và chiến sĩ vùng sâu vùng xa, 

những chuyến lưu diễn ở nước ngoài, Đoàn Ca múa nhân dân Trung ương đã 

tạo nên một phong cách, một loại hình nghệ thuật mới, mang hơi thở thời đại 

và cuốn hút khán giả. Trên cơ sở đó, ngày 17 tháng 1 năm 1979, Bộ Văn hóa 

thành lập Nhà hát Ca múa nhạc, trong đó có hai đoàn là Đoàn Ca múa nhạc 

dân tộc và Đoàn Ca múa nhạc mới. Đến ngày 14 tháng 4 năm 1986, Bộ Văn 

hóa giải thể Nhà hát Ca múa nhạc, Đoàn Ca múa nhạc mới tách thành một 

đơn vị độc lập. Tháng 8 cùng năm 1986, Bộ Văn hóa đổi tên Đoàn Ca múa 

nhạc mới thành Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương. Ra đời và phát triển 

trong bối cảnh đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, với sự lao động nghiêm 
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túc, kiên trì, với những tìm tòi sáng tạo mang tính đột phá, Đoàn Ca múa nhạc 

nhẹ Trung ương đã thực hiện hiệu quả việc sưu tầm, phát triển nghệ thuật dân 

tộc mang tính đương đại, tạo dấu ấn riêng. Tất cả các chương trình nghệ thuật 

của đoàn được đánh giá cao về mặt ý nghĩa xã hội và những đóng góp nghệ 

thuật đích thực. 

Ngày 9 tháng 4 năm 2001, Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương được 

đổi thành Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương. Ngày 25 tháng 8 năm 2006 Nhà hát 

lại đổi thành Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Trung ương. Ngày 21 tháng 2 năm 

2008, Nhà hát đổi tên thành Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam.  

Ngày 16 tháng 1 năm 2014 Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 

được thành lập trên cơ sở Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam.  

Như vậy, cho đến nay, Nhà hát đã có lịch sử hàng chục năm xây dựng 

và phát triển. Hiện nay Nhà hát NTĐĐVN là một trong những đơn vị 

nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu trong cả nước. Nhiều nghệ sĩ, chương 

trình, tiết mục của Nhà hát đã đạt các giải cao trong các cuộc thi trong 

nước và quốc tế. Nhà hát đã đạt các giải cao tại các cuộc thi đơn ca nhạc 

nhẹ toàn quốc; các Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và 

các giải thưởng tại các liên hoan âm nhạc quốc tế. Chỉ tính từ năm 2001 

đến nay: Nhà hát đã được Nhà nước trao tặng: danh hiệu Anh hùng Lao 

động (năm 2015), 01 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2011), 02 

Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 

02 Huân chương Lao động hạng Ba. Nhà hát được Thủ tướng Chính phủ 

06 lần tặng Bằng khen và 10 năm liền được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu 

phong trào thi đua (từ 2002 đến 2014). Bên cạnh đó, Nhà hát còn được 

tặng thưởng nhiều danh hiệu khác như: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tặng 06 lần Cờ thi đua xuất sắc, 77 Bằng khen cho cá nhân và tập thể; 03 

bằng khen của Bộ quốc phòng, 13 Huy chương vì sự nghiệp phát triển 

Công đoàn Việt nam của Tổng Liên đoàn Lao động, 15 Bằng khen của 
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Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 25 Bằng khen của 

UBND các tỉnh, thành phố. 

1.2.2. Cơ cấu tổ chức Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 

Từ năm 2008, Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị đầu tiên của Bộ VHTTDL 

thực hiện thí điểm theo cơ chế tự chủ. Đến năm 2012 Nhà hát thực hiện cơ 

chế tự chủ hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên. Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị 

sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ VHTTDL, có cơ cấu tổ chức của Nhà 

hát, gồm: 

 - Lãnh đạo Nhà hát (Giám đốc và các Phó Giám đốc) 

-  Các phòng chức năng (bao gồm: Phòng Hành chính- Tổng hợp, 

Phòng Tổ chức sự kiện, Phòng Nghệ thuật) 

-  Các đoàn biểu diễn (bao gồm: Đoàn Ca, Đoàn Múa, Đoàn Nhạc). 

- Ban Quản lý Không gian văn hóa Việt 

Từ chức năng, nhiệm vụ được quy định, Nhà hát đã phân công nhiệm 

vụ, quyền hạn cụ thể cho từng bộ phận, các phòng, ban, các đoàn biểu diễn, 

thể hiện trong Quy chế tổ chức hoạt động của các Nhà hát, theo nguyên tắc 

thống nhất dưới sự quản lý của Ban Giám đốc và người đứng đầu Nhà hát. 

1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của ban lãnh đạo và các phòng, đoàn 

1.2.3.1. Vị trí và chức năng 

Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu thuộc Bộ 

VHTTDL, có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, đương đại 

mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

1.2.3.2. Nhiệm vụ 

-  Xây dựng các chương trình, tiết mục ca, múa, nhạc đương đại mang 

bản sắc văn hóa dân tộc theo định hướng nghệ thuật của Bộ VHTTDL; tổ chức 

biểu diễn phục vụ khán giả trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao đời sống 

văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ cho người xem, đặc biệt là lớp khán giả trẻ. 
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-  Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; giao lưu, hợp 

tác với các đoàn nghệ thuật, các tổ chức biểu diễn ở nước ngoài theo 

chỉ đạo của Bộ VHTTDL. 

-  Nghiên cứu, sưu tầm, sáng tạo, thể nghiệm và phát triển nghệ thuật 

ca, múa, nhạc đương đại Việt Nam, trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc; 

tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và 

biểu diễn, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật ca múa nhạc đương đại của các dân 

tộc trên thế giới để phát triển nghệ thuật ca múa nhạc đương đại Việt Nam. 

 Tổ chức các dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà 

hát theo quy định của pháp luật. 

Tiểu kết 

Trên cơ sở những khái niệm và nội dung hoạt động Quản lý và Quản 

lý nhà nước về văn hóa, tác giả luận văn đã hệ thống hóa một số khái niệm 

và cơ sở lý luận liên quan đến Quản lý hoạt động Nhà hát nghệ thuật bao 

gồm quản lý, quản lý nhà hát  nội dung và phương thức quản lý, vai trò của 

quản lý hoạt động nhà hát, làm cơ sở cho việc tiếp cận nội dung của 

Chương sau.  

Quản lý hoạt động nhà hát là một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt 

trong điều kiện của cơ chế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội với 

nhiều nội dung lập kế hoạch, điều hành, kiểm tra mọi hoạt động theo một 

quy trình thống nhất nhằm đạt mục tiêu phát triển nghệ thuật biểu diễn 

đúng hướng, ban hành các văn bản, quy định, những biện pháp tổ chức, chỉ 

đạo, hướng dẫn phương pháp chuyên môn cho sự phát triển của nghệ thuật 

biểu diễn, phát huy tính năng động chủ động, tạo điều kiện và thúc đẩy 

năng lực sáng tạo của nghệ sĩ, định hướng giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật cho 

công chúng, mở rộng giao lưu quốc tế về văn hoá, chống sự xâm nhập của 

các loại văn hoá phẩm độc hại, lai căng.  
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Trong giai đoạn hiện nay, trong cơ chế thị trường, rất nhiều loại hình 

nghệ thuật, nhiều hình thức biểu diễn khác nhau đang phát triển. Điều này tác 

động không nhỏ đến sự ổn định và phát triển các loại hình nghệ thuật trong 

nước và các nhà hát hàng đầu được xây dựng và phát triển có bề dầy vài chục 

năm nay. Vấn đề quản lý hoạt động các nhà hát này nhằm phát huy tối đa hiệu 

suất sáng tạo biểu diễn, giúp nghệ thuật ngày càng phát triển, vai trò của công 

tác quản lý hoạt động của Nhà hát, những người làm công tác quản lý các 

đơn vị nghệ thuật, trong đó có Nhà hát NTĐĐVN có ý nghĩa quyết định. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ HÁT 

NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM 

2.1. Chủ thể, cơ chế và cách thức quản lý hoạt động Nhà hát Nghệ 

thuật Đương đại Việt Nam 

2.1.1. Chủ thể quản lý nhà nước 

Điều 1 Nghị định số 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

17 tháng 7 năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định: Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định 

của pháp luật. Theo Nghị định này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ 

quan chịu trách nhiệm trước Chỉnh phủ quản lý nhà nước về các lĩnh vực 

mà hoạt động của nó diễn ra trên phạm vi rộng, với tính chất đa ngành, 

trong đó có ngành Nghệ thuật biểu diễn. Dưới sự quản lý điều hành trực 

tiếp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có 12 nhà hát và các đơn vị nghệ 

thuật trực thuộc Bộ, trong đó có Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. 

Cục Nghệ thuật biểu diễn là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, 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...; 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 [17].  

2.1.2. Chủ  thể  quả n lý hoạ t đ ộ ng Nhà hát Nghệ  thuậ t 

Đ ư ơ ng đ ạ i Việ t Nam 

Theo Quyết định số 510/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 12/QĐ-

BVHTTDL, bộ máy quản lý Nhà hát NTĐĐVN hiện nay gồm: 
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* Giám đốc: Là người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn bộ về quản lý 

hoạt động Nhà hát. Giám đốc nhà hát có những quyền hạn, nhiệm vụ và trách 

nhiệm sau đây: 

- Quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức sự nghiệp 

tự đảm bảo kinh phí hoạt động tùy thuộc phù hợp với phương án tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Giám đốc 

được quyền ký hợp đồng thuê, khoán đối với nhưng công việc không cần 

thiết bố trí biên chế thường xuyên; 

- Quyền quyết định số lượng người làm việc tại đơn vị trên cơ sở vị 

trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt; 

- Quyền quyết định tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển 

hoặc xét tuyển và ký hợp đồng làm việc đối với người đã được tuyển dụng 

trên cơ sở tiêu chuẩn của ngạch, hạng cần tuyển và phù hợp với cơ cấu 

chức danh, nghiệp vụ chuyên môn của người được tuyển dụng; 

- Quyền được quyết định tiếp nhận viên chức từ chức danh chuyên 

viên trở xuống phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

- Trình Lãnh đạo Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức đối với các chức danh Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng của Nhà hát; Đối với các chức danh lãnh đạo các 

phòng, ban và đơn vị trực thuộc Nhà hát do Giám đốc Nhà hát quyết định. 

- Giám đốc Nhà hát được quyền bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối 

với người được tuyển dụng lần đầu; quyết định chuyển ngạch, hạng sau kết 

quả xét hoặc thi nâng ngạch đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của đơn vị từ chức danh chuyên viên trở xuống; 
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- Giám đốc Nhà hát được quyền sắp xếp, bố trí, phân công công tác, 

điều động, biệt phái, luân chuyển, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm 

việc đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Nhà hát 

theo quy định của pháp luật (trừ cấp phó Giám đốc, Kế toán trưởng của 

Nhà hát); 

- Quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, 

phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc quyền quản lý của 

Nhà hát; 

- Giám đốc Nhà hát được quyền cử viên chức, người lao động đi tham 

gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, 

đào tạo ngoại ngữ, tin học hoặc đi công tác cả trong và ngoài nước thuộc chỉ 

tiêu của Bộ VHTTDL. Trừ bản thân Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán 

trưởng phải báo cáo xin ý kiến Bộ VHTTDL; 

- Giám đốc Nhà hát được quyền quyết định các hình thức kỷ luật 

thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà hát, trừ các chức danh do Bộ 

VHTTDL quy định. 

- Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với điều kiện, khả năng của 

đơn vị và đúng với pháp luật; 

- Được quyền liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị máy móc phục vụ 

hoạt động dịch vụ và hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội 

theo quy định của pháp luật; 

- Quyền chủ động mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ 

quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và vốn huy động của tổ 

chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; 

- Giám đốc Nhà hát chịu trách nhiệm trước Bộ VHTTDL và pháp 

luật về các quyết định của mình có trách nhiệm báo cáo Bộ VHTTDL về 
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việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị theo định kỳ 

sáu tháng và hàng năm. 

* Các Phó Giám đốc: Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc về tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của các đơn vị trực 

thuộc Nhà hát theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của mỗi 

đơn vị và báo cáo Giám đốc Nhà hát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

được giao. Nhà hát có hai Phó Giám đốc, trong đó một Phó Giám đốc phụ 

trách: Đoàn Ca, Đoàn múa, Đoàn Nhạc và Phòng Nghệ thuật. Một Phó 

Giám đốc phụ trách Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Tổ chức sự kiện 

và Ban quản lý Không gian Văn hóa Việt.  

2.1.3. Cơ  chế  quả n lý hoạ t đ ộ ng Nhà hát Nghệ  thuậ t 

Đ ư ơ ng đ ạ i Việ t Nam 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được quản lý theo cơ chế tự 

chủ về tài chính. Cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ 

chức, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cổ phần hóa, tư nhân hóa các 

doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tập thể; cho phép tư nhân 

tham gia thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp. 

Đối tượng của cơ chế tự chủ là các đơn vị, tổ chức hoạt động sự nghiệp 

công lập. Cơ chế tự chủ đang được triển khai thực hiện là kết quả tất yếu 

của việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo kinh tế thị 

trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện cơ chế tự chủ trên các 

lĩnh vực văn hóa - xã hội nhằm huy động tiềm năng, các nguồn lực của các 

lực lượng, thành phần kinh tế trong toàn xã hội cùng tham gia xây dựng và 

phát triển các lĩnh vực này. 

Nghị định số 16/2015 NĐ-CP là cơ sở để xây dựng các quy định cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, nhân sự, tài chính… của Nhà 
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hát. Nghị định 16 đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của hoạt động Nhà 

hát trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thay đổi cơ 

chế hoạt động, từng bước áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp 

trong Nhà hát thông qua hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, 

xây dựng lộ trình để Nhà hát có đủ điều kiện hạch toán đầy đủ các chi phí, 

chuyển đổi từ việc giao dự toán sang phương thức đặt hàng của nhà nước, 

giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ dựa trên hệ thống định mức kinh tế - kỹ 

thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng. 

2.1.4. Cách thứ c quả n lý hoạ t đ ộ ng Nhà hát Nghệ  thuậ t 

Đ ư ơ ng đ ạ i Việ t Nam 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam có quyền chủ động nhất định 

về mặt tài chính trên cơ sở khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo trang 

trải kinh phí hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được quyền quyết định các 

khoản thu, mức thu theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy. 

Đối với các hoạt động thu phí, lệ phí và sản phẩm mà nhà nước đặt 

hàng, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được thực hiện mức thu 

hoặc khung mức thu và đơn giá sản phẩm do nhà nước quy định. Nội 

dung cơ bản của cơ chế tự chủ đối với Nhà hát Nghệ thuật đương đại 

Việt Nam bao gồm: 

Thứ nhất, tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được tự chủ về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự. Đơn vị có quyền ra quyết định về 

các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch 

của cơ quan quản lý cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tham 

gia đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn của Nhà hát được cấp có thẩm quyền giao. Nhà hát Nghệ 
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thuật đương đại Việt Nam được liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá 

nhân để thực hiện các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định 

của pháp luật. Trong đó, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được 

quyết định tổ chức, thành lập lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu 

tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chí theo quy định của 

pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị cấu thành trình các 

cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt 

Nam được giao nhiệm vụ xây dựng phương án, sắp xếp, kiện toàn cơ 

quan tổ chức của đơn vị mình trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.  

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam xây dựng vị trí việc làm và 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật 

và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp 

đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ với số lượng người làm việc. Nhà hát 

Nghệ thuật đương đại Việt Nam đề xuất số lượng người làm việc của đơn 

vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.  

Thứ hai, thành lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn 

đề quan trọng 

Trong cơ chế tự chủ, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam thành 

lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng trong quá 

trình hoạt động của đơn vị. Hội đồng quản lý quyết định về chiến lược, kế 

hoạch trung hạn và hàng năm của đơn vị; quyết định chủ trương đầu tư mở 

rộng hoạt động; thành lập lại, tổ chức, giải thể các đơn vị trực thuộc; quyết 

định chủ trương lớn về tổ chức, nhân sự (bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật 

viên chức; riêng về số lượng người làm việc thực hiện theo quy định); 

thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị để trình cấp có thẩm 

quyền quyết định; thông qua báo cáo quyết toán tài chính hàng năm; thực 
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hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, việc triển khai quy chế dân 

chủ, quyết định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị theo quy định của 

pháp luật. 

Chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản lý Nhà hát Nghệ thuật 

đương đại Việt Nam do bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch bổ nhiệm; Hội 

đồng quản lý có đại diện của cơ quan quản lý cấp trên. Vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt cơ cấu tổ chức hoạt động 

của Hội đồng quản lý Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, mối quan 

hệ giữa Hội đồng quản lý với  Giám đốc Nhà hát và cơ quan quản lý cấp 

trên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

Thứ ba, cơ chế tự chủ tài chính 

Mục tiêu chính trong cơ chế tự chủ về tài chính nhằm đẩy mạnh việc 

giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về việc 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Nội dung chính 

trong tự chủ tài chính của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam gồm: 

* Tự chủ về giá, phí 

Đối với loại dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí NSNN, 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được tự xác định giá dịch vụ theo 

nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, Nhà nước có quy định lộ trình tính giá dịch 

vụ sự nghiệp công để phù hợp với khả năng của NSNN và thu nhập của người 

dân. Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 

được thực hiện trước lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công. Đối với nguồn NSNN 

cấp cho đơn vị sự nghiệp, thực hiện chủ trương chuyển mạnh sang cơ chế đấu 

thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ, thì đây cũng được coi là nguồn thu của đơn vị để 

thực hiện tự chủ tài chính. 

* Về tự chủ về tài chính 
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Nhằm khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công phấn đấu vươn lên tự 

chủ tài chính ở mức cao hơn, Nghị định 16/2015 /NĐ-CP quy định theo 

nguyên tắc: Đơn vị tự chủ cao về tài chính thì được tự chủ cao về quản lý, sử 

dụng các kết quả tài chính và ngược lại. Đi kèm theo đó là mức độ tự chủ về 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự. Tự chủ về tài chính có các 

mức độ sau: Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; Tự đảm bảo chi 

thường xuyên; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự 

nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí và được Nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên (đơn vị không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp). 

* Về tự chủ trong chi đầu tư và chi thường xuyên 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam có quyền chủ động sử dụng 

các nguồn tài chính được giao tự chủ, bao gồm nguồn thu từ hoạt động dịch 

vụ sự nghiệp công (kể cả nguồn NSNN, đấu thầu, đặt hàng), nguồn thu phí 

theo quy định được để lại chi và nguồn thu hợp pháp khác để chi thường 

xuyên. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam căn cứ nhu cầu và khả năng 

cân đối các nguồn tài chính, được quyền chủ động xây dựng các danh mục 

dự án đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, Nhà 

hát tự quyết định dự án đầu tư, bao gồm các nội dung về quy mô, phương án 

xây dựng, tổng mức vốn, nguồn vốn, phân kỳ thời gian triển khai dự án theo 

quy định của pháp luật về đầu tư. 

* Về chi tiền lương 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam chi trả tiền lương theo 

ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với 

đơn vị sự nghiệp công. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, Nhà hát 

tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Nhà hát Nghệ thuật đương đại 

Việt Nam tự đảm bảo tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị. 

* Về trích lập các Quỹ 
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Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và 

các khoản nộp ngân sách khác (nếu có) theo quy định, phần thu lớn hơn 

chi, thì Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được trích lập các quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp; bổ sung thu nhập; quỹ khen thưởng và quỹ 

phúc lợi. Nhà hát được trích lập các quỹ khác căn cứ vào mức độ tự chủ 

của đơn vị. 

* Về tự chủ trong giao dịch tài chính 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được mở tài khoản tiền gửi 

tại ngân hàng thương mại hay Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản 

thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà 

nước. Lãi tiền gửi đơn vị được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp hoặc bổ sung vào quỹ khác theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành (nếu có) mà không được bổ sung vào quỹ thu nhập. Nhà hát Nghệ 

thuật đương đại Việt Nam được huy động vốn, vay vốn để đầu tư, xây dựng 

cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật và phải có phương án khả thi 

hoàn trả vốn vay; Nhà hát phải chịu trách nhiệm về vốn huy động, vốn vay. 

2.2. Các lĩnh vực quản lý hoạt động Nhà hát Nghệ thuật đương đại 

Việt Nam 

2.2.1. Công tác tổ chức và quản lý các phòng, ban, các đoàn 

Với mô hình 03 Đoàn và 01 Ban Quản lý như đã trình bày, chủ động 

giao quyền tự chủ cho các đoàn về hoạt động, còn chất lượng nghệ thuật do 

Phòng Nghệ thuật và Ban Giám đốc thẩm định, quyết định. Như vậy đảm 

bảo sự thống nhất về quy trình, đầu mối quản lý, vừa đảm bảo được chất 

lượng các chương trình biểu diễn.  

Là Nhà hát quốc gia nên việc đi biểu diễn phục vụ công chúng cả 

nước là nhiệm vụ rất quan trọng. Với đặc thù nghệ thuật biểu diễn vừa cố 

định vừa tổ chức biểu diễn lưu động, với 2 đoàn nghệ thuật trong một Nhà 

hát, mô hình này đảm bảo hoạt động tổ chức biểu diễn của các nhà hát 
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được thuận lợi, vừa biểu diễn lưu động phục vụ khán giả khắp cả nước, vừa 

duy trì biểu diễn tại rạp hát ở Hà Nội.  

Phòng Hành chính, Tổng hợp 

Chị Quang Thị Hiếu Phòng hành chính tổng hợp cho biết: “Hiện nay, 

Phòng Hành chính, Tổng hợp có 25 người, trong đó có 8 biên chế, 05 Hợp 

đồng 68 và 12 người thuộc diện Hợp đồng lao động” (phỏng vấn). 

Phòng Hành chính Tổng hợp có nhiệm vụ xây dựng bộ máy tổ chức 

của đơn vị phù hợp với sự phát triển của Nhà hát theo từng giai đoạn, theo 

tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định; đảm nhiệm công tác quản lý lao động; theo 

dõi thi đua; công tác văn thư; bảo vệ tài sản Nhà hát; giúp Nhà hát trong 

công tác tuyển dụng cán bộ và người lao động; quản lý, theo dõi bổ sung 

viên chức và người lao động của toàn Nhà hát. 

Phòng Tổ chức sự kiện 

Phòng Tổ chức sự kiện hiện có 18 người trong đó: 9 biên chế, 03 

Hợp đồng 68 và 06 Hợp đồng lao động. 

 Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức sự kiện là xây dựng kế hoạch công tác 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Nhà hát; tổng hợp tình hình hoạt động 

của Nhà hát theo từng tháng, quý và hàng năm; phối hợp với các đơn vị 

khác trong Nhà hát chủ trì và chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức 

sự kiện, tổ chức các buổi biểu diễn của Nhà hát. 

Ban Quản lý “Không gian Văn hóa Việt” 

 Không gian Văn hoá Việt là toà nhà 16 Lê Thái Tổ - Hà Nội. Đây là 

toà nhà kiến trúc Pháp cổ, nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhà hát đã thành lập 

Ban quản lý “Không gian Văn hoá Việt” tại toà nhà này. 

 Ban quản lý “Không gian Văn hóa Việt” tương đương cấp phòng 

thuộc Nhà hát chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác toà nhà di sản 

này. Trong toà nhà, Nhà hát đã xây dựng, cải tạo một sân khấu biểu diễn 
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gần ba trăm chỗ để biểu diễn múa rối nước và các chương trình ca múa 

nhạc khác.  

Ban Quản lý “Không gian Văn hóa Việt” chịu trách nhiệm tổ chức, 

lên lịch và sắp xếp các buổi biểu diễn tại đây phục vụ khán giả, đặc biệt là 

du khách quốc tế. Ban quản lý có 11 người trong đó có 05 biên chế và 06 

lao động hợp đồng. 

Ngoài ra, Nhà hát còn liên doanh với các đơn vị khác để khai thác 

dịch vụ cho thuê một phần khuôn viên và sân vườn của toà nhà này để kinh 

doanh văn hoá ẩm thực chất lượng phong phú, mang hồn Việt. 

“Không gian văn hóa Việt” là một điểm đến rất đẹp cho du khách 

trong nước và quốc tế khi đến Thủ đô, có ý nghĩa đóng góp một phần quan 

trọng nhằm thực hiện chiến lược phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi 

nhọn thông qua quảng bá hình ảnh đất nước, bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực Việt, Du lịch Việt Nam tới khách 

quốc tế. 

Các Đoàn Ca, Múa, Nhạc 

Việc quản lý các đoàn chuyên môn của Nhà hát mang tính đặc thù 

riêng, quản lý về chuyên môn, mà không quản lý chặt chẽ về giờ giấc hành 

chính như các đơn vị khác.  

Quản lý các diễn viên ca cũng có sự khác biệt, đây cũng là một nghề 

có tính độc lập, buổi sáng diễn viên ca đến tập và ghép nhạc cùng với giáo 

viên hướng dẫn, ban nhạc, buổi chiều ca sĩ có thể được nghỉ ở nhà để tự 

luyện tập, đặc thù của ca sĩ là phải được ngủ đủ giấc để có được sức hơi 

dài. Lãnh đạo Nhà hát cũng có những cơ chế riêng, có thể đầu tuần các ca sĩ 

ngôi sao đến nhận lịch hoạt động biểu diễn, tự tập bài vở ở nhà, đến gần ngày 

biểu diễn sẽ đến ghép với ban nhạc, với sân khấu và dàn múa (nếu tiết mục đó 

có dựng múa minh họa)… Vai trò và trách nhiệm Trưởng Đoàn Ca là người 

có trình độ chuyên môn cao, có uy tín, có trách nhiệm, có khả năng quy tụ 
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tập hợp các ca sỹ. Sau khi nhận lịch và kế hoạch biểu diễn từ Ban giám 

đốc, Trưởng đoàn sẽ chọn bài hát phù hợp với chất giọng của từng ca sĩ, 

lên lịch tập luyện với giáo viên hướng dẫn, ghép với dàn nhạc và múa. Phó 

trưởng Đoàn Ca luôn đồng hành cùng Trưởng Đoàn và tập thể Đoàn, chăm 

lo từng chi tiết cho các diễn viên để buổi biểu diễn được đúng tiến độ với 

kế hoạch mà Ban giám đốc đề ra. 

Đặc thù của nghệ thuật múa là mang tính tập thể rất cao, do vậy, các 

nghệ sỹ múa phải cùng tập luyện để làm sao khi lên sân khấu biểu diễn tất 

cả các động tác phải đều như một và diễn xuất biểu cảm nét mặt như nhau. 

Để làm được như vậy thì yêu cầu đầu tiên là các diễn viên phải đi làm đúng 

giờ, cùng luyện tập, thậm chí cùng nghỉ như nhau.  

Vai trò và trách nhiệm của Lãnh đạo đoàn Múa là người có kinh 

nghiệm nghề và nghiệp vụ chuyên môn tốt, có tư cách tốt, có khả năng 

truyền cảm hứng cho các thế hệ diễn viên múa. Sau khi nhận kế hoạch và 

lịch biểu diễn từ Ban giám đốc, Trưởng đoàn sẽ lên kế hoạch sắp xếp lịch 

để luyện tập cho các diễn viên, tùy vào từng tiết mục và khả năng chuyên 

môn của từng diễn viên mà Trưởng đoàn sẽ cùng với Ban giám đốc phân 

vai diễn. Sát cánh bên Trưởng đoàn là các Phó Trưởng đoàn phụ trách 

chuyên môn, có trách nhiệm đốc thúc, tập luyện cùng, hướng dẫn cũng như 

chăm sóc diễn viên để diễn viên có thể toàn tâm toàn ý làm nghề. 

Hàng ngày các nhạc công đến tập bài cùng với nhau, có giáo viên 

hướng dẫn tập bài để phối kết hợp với nhau trong một buổi. Buổi chiều các 

nhạc công có thể tự tập luyện ở nhà. Vai trò và trách nhiệm của Trưởng đoàn 

nhạc là người có chuyên môn cao, có uy tín với đồng nghiệp. Sau khi nhận lịch 

và kế hoạch từ Ban giám đốc, trưởng phó đoàn sẽ cùng luyện tập với các nhạc 

công, hẹn lịch tập với ca sĩ, ghép sân khấu… phối kết hợp với Đoàn Ca, Đoàn 

Múa thật nhuần nhuyễn trong toàn bộ các tiết mục biểu diễn để khi lên sân 
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khấu biểu diễn sẽ mang đến cho khán thính giả những đêm diễn đầy cảm xúc 

về chất lượng nghệ thuật. 

Với những đặc thù của nghệ thuật, việc quản lý các đoàn linh hoạt, 

không theo nguyên tắc hành chính. Nhờ vậy, cơ chế quản lý hoạt động của 

các đoàn trong Nhà hát tương đối thuận lợi, hiệu quả trong hoạt động tổ 

chức biểu diễn. Tuy nhiên, việc sắp xếp các vị trí trong bộ máy nội bộ của 

các phòng, ban, các đoàn chưa thật khoa học, hợp lý. Đề án vị trí việc làm 

đã được xây dựng và phê duyệt, tuy nhiên, biên chế,  tuyển dụng chưa thực 

sự tuân thủ theo các vị trí công tác đã được xác định. Cán bộ quản lý các 

đơn vị còn một số chưa có kinh nghiệm, do đặc thù nghệ sĩ kiêm quản lý, 

còn chưa nắm bắt được kiến thức công tác quản lý nhà nước, quản lý hành 

chính và chuyên môn nghiệp vụ để có thể làm tốt được vai trò. 

2.2.2.  Quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên 

Việc đào tạo đội ngũ kế cận của các nhà hát nói chung thường theo 

quy trình phổ biến. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Nhà hát sẽ tuyển chọn 

sinh viên tốt nghiệp chính quy của các trường nghệ thuật, tiếp tục đào tạo 

qua thực tế biểu diễn để trở thành đội ngũ nghệ sĩ kế cận. Lực lượng đội 

ngũ nghệ sĩ của nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam gồm hai lực 

lượng chính là đội ngũ biểu diễn gồm diễn viên, nhạc công và đội ngũ sáng 

tác gồm đạo diễn, nhạc sĩ, hoạ sĩ, biên đạo múa. 

Chị Quang Thị Hiếu cho biết thêm: “Hiện tại, lực lượng văn nghệ sĩ 

của Nhà hát tập trung ở  Đoàn Ca, Đoàn Múa, Đoàn Nhạc. Trong đó Đoàn 

ca có 25 ca sĩ (có 4 danh hiệu NSUT), biên chế 08 người, hợp đồng 17 người; 

Đoàn Múa hiện có 42 diễn viên (05 NSUT), trong đó 17 biên chế và 25 hợp 

đồng; Đoàn Nhạc hiện có 09 nhạc công, có 05 biên chế và 04 hợp đồng. 

 Hầu hết các ca sĩ, nhạc công của Nhà hát đều tốt nghiệp các ngành 

thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 

các trường nghệ thuật như Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, trường Cao đẳng 
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nghệ thuật Quân Đội, có điểm tốt nghiệp cao hoặc đạt giải trong các kỳ thi 

chuyên nghiệp được tổ chức trên truyền hình cũng như các hội diễn chuyên 

nghiệp. Các nghệ sỹ múa đều được đào tạo và đã tốt nghiệp từ Trường Cao 

đẳng Múa Việt Nam và Trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội. Nhà hát 

NTĐĐVN đang có một đoàn múa đẹp nhất và mạnh nhất trong các đoàn 

nghệ thuật của Việt Nam” (Phỏng vấn) 

 Sau khi tốt nghiệp các trường đào tạo Nghệ thuật về Nhà hát, các 

nghệ sĩ tiếp tục được Nhà hát đào tạo qua thực tế. Ca sĩ được bồi dưỡng 

nâng cao về kỹ thuật luyện thanh, diễn xuất vì khi ở trong trường sinh 

viên chỉ học chuyên môn là chính, thiếu kinh nghiệm sự tự tin, bản lĩnh 

để khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Các diễn viên sẽ truyền đạt được ý 

nghĩa của ca khúc mình đang thể hiện và truyền được cảm hứng cho 

khán thính giả đang nghe và đang xem. Lãnh đạo Nhà hát đã thường 

xuyên mời thêm các giảng viên có nhiều kinh nghiệm ở trong các trường 

nghệ thuật đến dạy. Ngoài ra, lãnh đạo Nhà hát cũng luôn sát cánh bên các 

nghệ sĩ động viên truyền cảm hứng và chăm lo cho các nghệ sĩ chu đáo. 

Cũng giống như Đoàn Ca, các Vũ công được lãnh đạo Nhà hát đầu 

tư nâng cao về trình độ chuyên môn và phong cách biểu diễn. Phỏng vấn 

anh Nguyễn Hữu Tài, diễn viên đoàn Múa, cho biết: “Khi học ở trong 

trường, sinh viên chỉ được học các động tác cơ bản, ít được học về diễn 

xuất và biểu cảm. Khi được nhận về công tác tại Nhà hát, hàng ngày các 

diễn viên phải đến luyện tập với giáo viên hướng dẫn lên lớp cơ bản để duy 

trì vóc dáng và kỹ năng chuyên môn, sau đó là tập bài để biểu diễn”.  

Các vũ công làm việc tương đối vất vả do đặc trưng hoạt động hình 

thể và tuổi thọ của nghề không dài. Hiểu được đặc điểm này, lãnh đạo Nhà 

hát luôn động viên và quan tâm đãi ngộ các vũ công, tạo điều kiện để diễn 

viên yên tâm học tập, rèn luyện và làm việc. Lãnh đạo Nhà hát cũng tính 
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đến những chính sách đãi ngộ cả khi các vũ công đang làm việc cống hiến 

cho Nhà hát trên sân khấu và khi họ chuẩn bị kết thúc sự nghiệp biểu diễn 

trên sân khấu vì lý do tuổi tác. Cụ thể, chị Lâm Ngọc Hà, diễn viên đoàn 

Múa cũng cho biết: “Sau khi hết tuổi biểu diễn, lãnh đạo sẽ tạo điều kiện 

cho diễn viên đi học Huấn luyện hoặc Biên đạo múa để diễn viên có thể 

đi dạy, tự dàn dựng bài mới, có thêm thời gian làm việc và gắn bó với 

Nhà hát lâu dài hơn, hoặc cũng có thể bố trí cho công việc khác phù hợp 

với năng lực và nguyện vọng của diễn viên. Điều này cũng làm cho diễn  

viên của Nhà hát có thể yên tâm công tác về tâm lý, gắn bó với nghề, với 

Nhà hát lâu dài”. 

Là nhạc công, nói chung có thuận lợi hơn với nghề Múa và có điểm 

giống với diễn viên Ca là tuổi thọ làm nghề cao, được làm nghề lâu hơn. 

Nhà hát làm việc luôn luôn được Lãnh đạo Nhà hát quan tâm, khuyến khích 

họ phát huy tính sáng tạo. 

Có thể nói, hiện tại, nguồn nhân lực về biểu diễn của Nhà hát cơ bản 

là đủ về số lượng, nhưng trên thực tế vẫn thiếu khi triển khai thực hiện các 

chương trình biểu diễn. Với đặc thù tuổi nghề ngắn, lực lượng diễn viên 

của Nhà hát vẫn xảy ra tình trạng không ổn định lâu dài, nhiều diễn viên trẻ 

vẫn cần được kèm cặp, bồi dưỡng, đào tạo bổ sung mới có thể trở thành lực 

lượng nghệ sĩ kế cận…Theo bà Nguyễn Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát 

cho biết “Nhà hát đang tiến hành và rất mong muốn được Bộ VHTTDL cho 

phép triển khai Dự án đào tạo diễn viên, nhạc công của Nhà hát giai đoạn 

2018 -2028 để có thể có được đội ngũ nghệ sĩ kế cận có chất lượng nghệ 

thuật cao. Nếu được Bộ cho chủ trương, nhà hát sẽ thực hiện theo phương 

thức, Nhà hát chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, 

trường Cao đẳng Múa Việt Nam tuyển sinh, sau đó các trường thực hiện 

đào tạo chính quy, cấp bằng trung cấp, cao đẳng hoặc đại học. Các em sẽ 
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được nhà hát tiếp nhận ngay khi học tập, đồng thời Nhà hát sẽ đào tạo, bồi 

dưỡng tại chỗ để các em vừa được đào tạo bài bản qua trường lớp, đồng thời 

đảm bảo phong cách biểu diễn, kỹ thuật và kinh nghiệm từ các thế hệ nghệ sĩ 

của Nhà hát. Đây là cách tốt nhất để đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ kế cận cho 

các nhà hát nói chung, cũng như Nhà hát nghệ thuật đương đại nói riêng” 

2.2.3. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Đối với Nhà hát, tổ chức biểu diễn nghệ thuật là chức năng cơ bản, 

xuyên suốt mọi hoạt động của Nhà hát. Những hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật chính bao gồm: 

Biểu diễn phục vụ yêu cầu chính trị của Đảng và Nhà nước 

Đây là nhiệm vụ có tính bắt buộc của bất kỳ đơn vị nghệ thuật công 

lập nào hiện nay. Trước đây, Nhà hát được Bộ Văn hóa cấp ngân sách hàng 

năm đảm bảo các khoản chi thường xuyên, chi cho xây dựng các tác phẩm, 

chương trình, tiết mục và chi cho đầu tư hạ tầng cơ sở của Nhà hát. Do vậy, 

Nhà hát có trách nhiệm tổ chức các chương trình phục vụ yêu cầu chính trị 

của nhà nước. 

 Từ năm 2010 trở lại đây, hàng năm, Nhà hát tổ chức từ 30 đến 35 

chương trình phục vụ các ngày lễ lớn hoặc nhân  dịp các sự kiện quan trọng 

diễn ra trong nước. Cùng với một số nhà hát và đơn vị đầu ngành trong lĩnh 

vực biểu diễn nghệ thuật khác như Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà 

hát NTĐĐVN là một trong số đơn vị được các cơ quan lãnh đạo của Đảng, 

nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tín nhiệm giao tổ 

chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự 

kiện đặc biệt quan trọng của đất nước cũng như các sự kiện quốc tế lớn do 

Việt Nam đăng cai tổ chức. Nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn lớn, 

huy động sự tham gia của rất nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp và không 

chuyên nghiệp, hoành tráng và gây ấn tượng tốt đối với người xem. 
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 Phương thức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ yêu cầu chính trị cũng 

có sự khác biệt so với trước kia. Trước năm 2010, Nhà hát lập kế hoạch cho 

các chương trình phục vụ mục đích chính trị từ năm trước và đơn vị cấp 

phát ngân sách cấp trên sẽ cấp ngân sách thực hiện kế hoạch đã được cấp 

trên phê duyệt. Trong trường hợp các sự kiện lớn, đặc biệt quan trọng hay 

đột xuất, cơ quan quản lý cấp trên sẽ cấp phát kinh phí bổ sung cho Nhà 

hát. Từ khi nhà hát chuyển sang tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính, Nhà nước áp dụng cơ chế đặt hàng, thậm chí đấu thầu để thực hiện 

các chương trình nghệ thuật phục vụ mục đích chính trị. 

Biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa và phục vụ các mục đích từ 

thiện xã hội là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của nhà hát. 

Hàng năm, nhà hát đều xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt lưu diễn phục 

vụ đồng bào các dân tộc thiểu số, phục vụ đồng bào sống ở vùng sâu, vùng 

xa, biên giới hay hải đảo.  

Nhà hát phối hợp với các địa phương, các ngành tổ chức các chương 

trình biểu diễn gây quỹ ủng hộ người nghèo, người khuyết tật hoặc ủng hộ 

đồng bào khu vực bị thiên tai tàn phá. Những buổi biểu diễn này hoàn toàn 

miễn phí khi phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. 

Cũng có khi, Nhà hát tổ chức bán vé thu tiền để đóng góp vào các quỹ từ 

thiện, xã hội, ví dụ: những buổi biểu diễn Hơi ấm mùa đông (2016), Chương 

trình thiện nguyện ủng hộ đồng bào tại Trạm Tấu- Nghĩa Lộ, Yên Bái bị sạt 

lở đất (2017)… 

Nhà hát đã trở thành một đơn vị nghệ thuật có thương hiệu và uy tín 

không chỉ đối với các cơ quan Trung ương mà cả các Tỉnh, Thành phố và 

địa phương trên cả nước trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gây quỹ 

từ thiện. Nhiều năm qua, nhà hát được các địa phương mời chủ trì các 

chương trình nghệ thuật hoành tráng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát 

triển văn hóa, du lịch và đầu tư của địa phương, ví dụ: Lễ hội Carnaval Hạ 
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Long của Quảng Ninh (2012); Lễ hội biển đảo Cát Bà và các chương trình ca 

nhạc Hải Phòng hoa phượng đỏ (2012- 2017); Chương trình nghệ thuật Lễ hội 

Cà phê Buôn Ma Thuột (2015), Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh Hòa Bình 

(2016), lễ kỷ niệm thành lập thành phố Sầm Sơn (2017)… 

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ văn hóa đối ngoại 

Từ nhiều năm nay, Nhà hát NTĐĐVN luôn được giao chủ trì hoặc phối 

hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ công tác đối ngoại của 

Nhà nước. Nhà hát đã tham gia hàng trăm liên hoan văn hóa nghệ thuật tổ chức 

cả ở trong nước và quốc tế. 

 Nhà hát có nhiều đóng góp trong các hoạt động văn hóa đối ngoại như 

"Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ" (2013), Những ngày văn hóa 

Việt tại Hàn Quốc, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Pháp, 

Mexico... (từ 2012 đến 2017), Chương trình hữu nghị Việt- Lào (2017). 

Các hoạt động xúc tiến quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam ở các địa bàn 

khác nhau trên thế giới.  

Hiện nay, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt 

Nam đăng cai nhiều hoạt động quốc tế có quy mô lớn và quan trọng như 

các Hội nghị cấp cao ASEAN; Hội nghị Á - Âu, Hội nghị APEC, Hội nghị 

Liên minh Quốc hội…Các chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo nước ngoài, 

các liên hoan văn hóa nghệ thuật, các chương trình xúc tiến du lịch Việt 

Nam, các Đại hội Thể thao khu vực và quốc tế thường xuyên diễn ra cả 

trong và ngoài nước… Nghệ thuật biểu diễn luôn là một hoạt động không 

thể thiếu trong chương trình nghị sự của sự kiện. Nhà hát NTĐĐVN tích 

cực tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ các sự kiện này. 

 Trong cơ chế quản lý hiện nay, hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực 

văn hóa văn nghệ được Nhà nước đặt hàng và cấp ngân sách để Nhà hát 

thực hiện. Nhà hát cũng chủ động tạo ra nguồn thu, dù rất khiêm tốn từ các 

chương trình biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài. Trong nhiều năm, Nhà hát 
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đã ký hợp đồng biểu diễn nghệ thuật Việt Nam tại Trung Quốc với chương 

trình ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Nhà hát cũng tham gia biểu diễn 

có doanh thu phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở Đông Bắc Thái Lan.  

Vài năm trở lại đây Nhà hát đã chủ động tham gia vào các hoạt 

động biểu diễn ở nước ngoài. Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc 

tế phát triển mạnh, nhiều sự kiện văn hóa quốc tế Việt Nam cần tham 

gia, Bộ VHTTDL lại không có điều kiện cấp ngân sách. Nhà hát đã chủ 

động sử dụng nguồn thu trong hoạt động biểu diễn trong nước để cùng 

chia sẻ kinh phí với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật ở nước ngoài. Có những chương trình, hoạt động Nhà hát 

tự đảm nhận toàn bộ các kinh phí tham dự. 

 Đây là một điểm mới trong việc huy động tài chính ra nước ngoài 

phục vụ công tác giao lưu văn hóa đối ngoại. Chính cơ chế tự chủ đã giúp 

Nhà hát chủ động trong công tác hoạt động đối ngoại của mình, vừa đảm 

bảo phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà nước vừa tạo cơ hội để quảng bá, 

giới thiệu về Nhà hát ở nước ngoài. 

Bảng 1.1. Các chương trình biểu diễn phục vụ miễn phí của Nhà hát 

Chương trình 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Tại vùng sâu vùng xa 22 23 26 24 

Đối ngoại 28 40 41 55 

 

Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà hát NTĐĐVN 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật có doanh thu 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật có thu có vai trò vô cùng quan trọng 

đối với Nhà hát. Là đơn vị nghệ thuật đầu tiên của Bộ VHTTDL thực hiện 

cơ chế tự chủ, Nhà hát NTĐĐVN cũng là đơn vị đi đầu trong các hoạt động 

biểu diễn có doanh thu.  
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Năm 2012 là năm đầu tiên Nhà hát thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn 

về chi thường xuyên và hoạt động biểu diễn có thu của Nhà hát đạt gần 

15,8 tỷ đồng. 

Năm 2013 doanh thu từ biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát đạt 17,1 

tỷ đồng. 

 Năm 2014 doanh thu từ biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát là 20,3 tỷ đồng.  

 Năm 2015 con số doanh thu của Nhà hát đạt mức gần 29,4 tỷ đồng.  

Năm 2016: Doanh thu của Nhà hát đạt mức gần 27,6 tỷ đồng.  

Như vậy, chỉ sau 5 năm thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính 

từ 2012 đến 2015, doanh thu của Nhà hát đã tăng gấp 1,4 lần. Là một đơn vị 

nghệ thuật biểu diễn có thương hiệu, Nhà hát NTĐĐVN luôn năng động, sáng 

tạo trong xây dựng các chương trình nghệ thuật có sức thu hút khán giả và 

trong tiếp thị, tìm kiếm, mở rộng hợp tác với các đối tác để xây dựng, tổ chức 

những chương trình, sự kiện biểu diễn nghệ thuật lớn, hoành tráng. Những 

nguồn thu chủ yếu của Nhà hát bao gồm: 

* Nguồn thu từ các chương trình biểu diễn theo yêu cầu của các Bộ 

ngành và các cơ quan tổ chức 

Đây là các chương trình có kinh phí do Nhà nước hay cơ quan tổ 

chức trả cho Nhà hát. Những chương trình tiêu biểu có thể nêu ra làm ví dụ 

như Chương trình phục vụ Hội nghị Liên minh Quốc hội thế giới do Quốc 

hội Việt Nam đăng cai tại Việt Nam; Chương trình nghệ thuật nhân dịp 60 

năm giải phóng Thủ đô; các chương trình nghệ thuật phục vụ các hội nghị 

cấp cao ASEAN, APEC, ASEM… 

* Nguồn thu từ các chương trình nghệ thuật có doanh thu bán vé của 

Nhà hát 

Nhà hát NTĐĐVN đã nổi tiếng với chương trình nghệ thuật biểu 

diễn “Gala” tổ chức rất bài bản, liên tục hai năm một lần. Nhà hát cũng đã 
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rất thành công với các chương trình nghệ thuật như “Đồng Lộc- ngã ba bất 

tử” (2014); chương trình “Festival Trà Thái Nguyên” (2012); Chương trình 

“Festival hoa Đà Lạt“ (2017), các chương trình nghệ thuật nhân dịp ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11, Ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7....  

Đây là những chương trình âm nhạc đặc sắc với sự tham gia của các nhạc 

sĩ và ca sĩ hàng đầu cùng với phong cách dàn dựng, tổ chức chương trình chuyên 

nghiệp. Nhà hát luôn đạt doanh thu rất cao từ bán vé các chương trình này. 

Có thể thấy rõ sự thay đổi trong doanh thu bán vé trong các năm từ 

2012 đến nay là: 14,3 tỷ đồng (năm 2012), 10,8 tỷ đồng (năm 2013), 14,5 tỷ 

đồng (2014), 18,7 tỷ đồng (năm 2015) và 12,3 tỷ đồng (năm 2016) 

* Nguồn thu từ đơn đặt hàng của các Bộ ngành và địa phương 

Nhà hát NTĐĐVN được các Bộ ngành, các tổ chức, cơ quan và các địa 

phương ký kết nhiều hợp đồng biểu diễn nghệ thuật nhất. Đây là những chương 

trình đặt hàng phục vụ nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và địa phương. Nhà 

hát có thể thương thảo ký kết hợp đồng xây dựng và tổ chức biểu diễn chương 

trình với đối tác trên cơ sở hạch toán đầy đủ các chi phí, trong đó có cả phần 

dịch vụ thu về cho Nhà hát. Đây cũng là các hoạt động có ý nghĩa quan trọng 

gắn với quảng bá cho địa phương và xúc tiến thúc đẩy du lịch. Trong thời gian 

qua, Nhà hát đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu khi tổ chức những chương 

trình như vậy nên đây là một hướng hoạt động được ưu tiên của Nhà hát.  

Những chương trình có chất lượng cao, có ý nghĩa xã hội được 

truyền hình trực tiếp trên truyền hình, do vậy đây là kênh quảng bá rất tốt 

cho Nhà hát. Một số chương trình tiêu biểu có thể nêu ra là: hai Chương 

trình “Đồng Lộc - Cõi thiêng bất tử” ca ngợi và tri ân 10 anh hùng liệt sĩ 

thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong kháng chiến 

chống Mỹ; Chương trình “Tiếng thơ ai động đất trời” kỷ niệm 250 năm 

ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; Chương trình biểu diễn “Hoa phượng đỏ 
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- Hải Phòng”; chương trình “Lễ hội cà phê Buôn Mê thuột”; chương trình 

Lễ hội Trà Quốc tế Thái Nguyên; chương trình biểu diễn “Hà Nội 1000 

năm - Hội tụ và Toả sáng”… 

* Nguồn thu từ hoạt động của “Không gian Văn hóa Việt” 

Cơ sở 16 Lê Thái Tổ - Hà Nội của Nhà hát là một địa điểm thu 

hút khán giả hết sức lý tưởng nằm bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà 

hát đã thành lập “Không gian Văn hóa Việt”, cải tạo, xây dựng một 

phòng khán giả với gần ba trăm chỗ ngồi, có sân khấu biểu diễn rối 

nước và các chương trình ca, múa, nhạc và tạp kỹ. Bên cạnh đó, Nhà 

hát tận dụng không gian trong toà nhà để lập các phòng trưng bày tranh, 

phòng bán văn hóa phẩm, quà tặng, thu hút lượng khách du lịch quốc tế 

và khán giả hâm mộ khá lớn, vào những ngày Lễ, Tết, Nhà hát còn mở 

thêm xuất diễn để phục vụ.  

Đây cũng là nguồn thu cố định thường xuyên của Nhà hát. Bên cạnh 

đó, Nhà hát tích cực tìm kiếm thêm các hợp đồng để tổ chức biểu diễn ca, 

múa, nhạc và tạp kỹ theo nhu cầu thưởng thức của khán giả. 

Bảng 2.2. Kết quả biểu diễn và doanh thu của Trung tâm “Không gian 

Văn hóa Việt” 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng số các chương trình Biểu diễn 

(buổi) 
520 650 680 695 730 

Số lượng khán giả (ngàn người) 96,2 126,8 159,8 173,8 182,3 

Doanh thu (tỷ đồng) 3,25 4,6 5,56 6,65 7,4 

Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 

 * Nguồn thu từ cho thuê địa điểm và các dịch vụ có thu khác 

Nhà hát đã tiến hành liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng để tổ 

chức khai thác dịch vụ tại tòa nhà 16 Lê Thái Tổ. Việc liên kết với đối tác bên 
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ngoài là cách làm đúng đắn, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà 

nước. Hiện nay, Nhà hát đã liên doanh liên kết và cho thuê mặt bằng để đối 

tác bên ngoài xây dựng tại đây một nhà hàng cao cấp và một khu sân vườn 

phục vụ du khách có nhu cầu giải khát, nghe nhạc và thưởng thức văn hóa ẩm 

thực. 

Ngoài ra, khi không biểu diễn, Nhà hát cho các đơn vị, cá nhân khác 

thuê âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, ô tô… nhằm tăng thêm các nguồn thu cho 

Nhà hát. 

2.2.4. Quản lý hoạt động tài chính 

Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị nghệ thuật có doanh thu cao và ổn định 

nhất khi so với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn khác trên phạm vi cả nước 

và như vậy nghệ sĩ và người lao động của Nhà hát cũng có thu nhập tương 

đối. Nhà hát đảm bảo chi trả tiền lương cho người lao động theo lương cấp 

bậc và chức vụ theo chế độ chung do Nhà nước ban hành. Nhà hát thực 

hiện chi trả thu nhập cho nghệ sĩ và người lao động theo nguyên tắc: Người 

nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm 

chi thì được trả nhiều hơn. Bên cạnh đó, Nhà hát có chế độ bồi dưỡng theo 

sự vụ và theo kết quả hoạt động doanh thu qua mỗi chương trình, buổi diễn. 

Nhà hát từ lâu đã thực hiện cơ chế thưởng, phạt rất rõ ràng. Mỗi năm Nhà 

hát thực hiện tăng lương hai lần, nhưng những người vi phạm kỷ luật lao 

động có thể không được hưởng chế độ này và không được tăng lương. 

Hoạt đồng tài chính của Nhà hát được quản lý bằng Quy chế chi tiêu 

nội bộ do giám đốc Nhà hát ký ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2015. Quy 

chế chi tiêu nội bộ là cơ sở cho việc quản lý tài chính của Nhà hát trong cơ 

chế tự chủ; là văn bản quản lý tài chính cơ bản của Nhà hát nhằm hướng tới 

các mục tiêu cơ bản là tiết kiệm cho phí, tăng nguồn thu cho Nhà hát để từ đó 

có thể nâng cao thu nhập cho nghệ sĩ và người lao động, làm cho họ có thể 
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yên tâm phấn đấu, lao động sáng tạo, gắn bó với Nhà hát và nghề nghiệp 

chuyên môn. Quy chế chi tiêu nội bộ gồm các hạng mục cụ thể dưới đây: 

- Công tác chi hành chính: Bao gồm chi phí văn phòng phẩm; mua 

sắm vật tư, thiết bị, sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng định kỳ, đột xuất các loại 

thiết bị, vật tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà hát (từ hạ tầng cơ sở vật chất 

đến các trang thiết bị phục vụ biểu diễn như âm thanh, ánh sáng, thiết bị 

sân khấu, phương tiện vận tải, phục trang, đạo cụ, nhạc cụ…). 

- Thù lao dàn dựng tiết mục: mức thù lao phân theo 3 hạng A, B, C với 

các nội dung công việc và chức danh cụ thể với các mức thù lao khác nhau. 

Việc xếp hạng do Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát và các đoàn chuyên môn lựa 

chọn, Giám đốc quyết định. Đối với các tác giả, diễn viên, nghệ sĩ được mời 

tham gia chương trình của Nhà hát sẽ được trả thù lao theo hợp đồng và thỏa 

thuận giữa các bên. 

- Mức bồi dưỡng sơ duyệt, tổng duyệt và luyện tập: bao gồm các 

chương trình tiết mục cho các nghệ sĩ và cán bộ, nhân viên tham gia; chỉ 

đạo nghệ thuật; tổng đạo diễn; biên đạo, biên tập âm nhạc; họa sĩ thiết kế, 

huấn luyện, thiết kế sân khấu, các nghệ sĩ ca, múa, nhạc và những thành 

phần khác tham gia tổ chức hoạt động. Mức thù lao bồi dưỡng tùy theo 

mức độ tham gia vào vai trò trong chương trình. 

- Mức thù lao bồi dưỡng biểu diễn, phục vụ biểu diễn: đối với nghệ 

sĩ, cán bộ, diễn viên và nhân viên tại “Không gian Văn hóa Việt” tùy theo 

vai trò, vị trí và thời gian tham gia hoạt động. 

Đối với các hoạt động biểu diễn ở nước ngoài: Nếu biểu diễn theo 

hợp đồng của cá nhân với phía đối tác nước ngoài thì người tham gia phải 

đóng góp một tỉ lệ nhất định thu nhập từ biểu diễn cho Nhà hát. Nếu biểu 

diễn theo hợp đồng của Nhà hát, thù lao do Nhà hát quy định. Đi biểu diễn 
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các chương trình do Bộ VHTTDL tổ chức, mọi chi phí do ngân sách nhà 

nước quy định.  

Đối với hoạt động biểu diễn phục vụ mục đích chính trị trong nước, 

Nhà hát đảm nhận chi phí theo Quyết định 21/2015 QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Mức ký hợp đồng biểu diễn của Nhà hát với đơn vị đối tác tùy theo 

thời lượng và địa điểm của một buổi biểu diễn. Chi phí thù lao nghệ sĩ 

khách mời do sự thống nhất giữa các bên liên quan. 

- Mức giá cho thuê địa điểm, trang thiết bị biểu diễn: dựa trên quy 

mô khán giả, địa điểm của mỗi buổi biểu diễn. Quy chế chi tiêu nội bộ 

cũng đưa ra mức cho thuê đại điểm cho các đơn vị khác nhằm sử dụng làm 

nơi luyện tập chương trình (Hội trường 58 Kim Mã, Hà Nội) hay tổ chức 

biểu diễn (Rạp Đông Kinh, 79 Hàng Trống, Hà Nội). 

-  Mức thưởng đối với các hợp đồng biểu diễn và hợp đồng cho thuê 

trang thiết bị biểu diễn: nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Nhà hát và 

khuyến khích cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát năng động, tìm các hợp đồng cho 

Nhà hát. Các mức thưởng được quy định như sau: thưởng 15% giá trị hợp 

đồng biểu diễn (bao gồm trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc, dàn 

múa, ca sĩ), thưởng 10% giá trị hợp đồng cho thuê trang thiết bị phục vụ 

biểu diễn, thưởng từ 10% -20% giá trị hợp đồng biểu diễn và hợp đồng 

quảng cáo, tài trợ cho các chương trình mà Nhà hát tổ chức cho bất kể cá 

nhân nào đưa được hợp đồng về cho Nhà hát. 

Phòng Kế toán Tài chính có trách nhiệm đề xuất tỷ lệ trích quỹ từ Quỹ 

Phúc lợi; Quỹ Ổn định thu nhập và Quỹ Phát triển sự nghiệp của Nhà hát. 

Có thể thấy: từ những ngày đầu tiên bước vào cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm, Nhà hát đã gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Dần dần với sự năng 

động, sáng tạo và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nghệ sĩ và người lao động trong 

đơn vị, Nhà hát NTĐĐVN đang là đơn vị dẫn đầu về doanh thu cũng như thu 
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nhập của nghệ sĩ và người lao động trong số các Nhà hát Quốc gia thuộc Bộ 

VHTTDL. 

2.2.5. Quản lý hoạt động marketing nghệ thuật 

Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị hàng đầu trong ngành nghệ thuật biểu 

diễn ở Việt Nam, có thương hiệu và uy tín trong cả nước. Nhà hát luôn có 

những chương trình nghệ thuật được khán giả chờ đón; Các chương trình 

biểu diễn của Nhà hát phong phú, đa dạng về thể loại, đáp ứng nhiều loại 

đối tượng khán giả và quy tụ được các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. 

 Nhà hát thường đi lưu diễn ở nước ngoài; doanh thu của Nhà hát vào 

loại cao nhất trong số các đơn vị biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam; Nhà hát 

có đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ quản lý trẻ, nhiệt tình và có chuyên 

môn, năng lực. Nhà hát có cơ sở vật chất kỹ thuật được đánh giá là tốt 

trong điều kiện hiện nay so sánh với các đơn vị nghệ thuật khác.  

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Nhà hát cũng gặp không ít khó 

khăn. Trước hết, các chương trình nghệ thuật bán vé trong mấy năm qua bị 

cạnh tranh với các loại hình khác, đặc biệt là các phương tiện truyền thông, 

truyền hình, với các đơn vị, cá nhân trong hoạt động tổ chức biểu diễn. Về mặt 

chủ quan, bộ máy hoạt động tiếp thị chưa bài bản về marketing nghệ thuật và 

chưa có chuyên môn sâu. 

Các chương trình bán vé có doanh thu là các chương trình bị cạnh tranh 

cao nhất. Trong công tác tiếp thị, lãnh đạo Nhà hát hiểu rất rõ tầm quan trọng 

của công tác này và có những đầu tư tương đối mạnh mẽ. Lãnh đạo Nhà hát 

đặt ra cho công tác tiếp thị và marketing với các yêu cầu chính, tập trung: 

- Quảng bá hình ảnh về Nhà hát; xây dựng các chiến dịch truyền thông 

trước, trong và sau các chương trình nghệ thuật biểu diễn nhằm thu hút khán 

giả đến với các chương trình, qua đó tăng doanh thu cho Nhà hát. 
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-  Xây dựng hình ảnh về một Nhà hát năng động, đa dạng, phong phú về 

loại hình, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao, hấp dẫn và phong cách riêng của 

các chương trình  biểu diễn với mục tiêu đưa các tác phẩm hay nhất, ấn tượng 

nhất phục vụ công chúng, vừa thực hiện chức năng định hướng thẩm mỹ nghệ 

thuật cho công chúng. 

Trên cơ sở tình hình và thực trạng hoạt động của Nhà hát, Nhà hát đã 

đưa ra các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác truyền thông marketing.Việc 

quản lý công tác này trong cơ chế tự chủ của Nhà hát trong những năm vừa 

qua thể hiện nổi bật một số kết quả sau: 

Thứ nhất, vấn đề ngân sách dành cho hoạt động marketing 

Trước năm 2011, hàng năm, phần chi cho công tác truyền thông 

marketing chiếm từ 8-10% tổng doanh thu của Nhà hát trong năm. Tuy 

nhiên, việc chi cho công tác này trước đây thường sai lệch so với kế hoạch 

đề ra. Số chi cho truyền thông marketing luôn vượt quá dự toán của Nhà hát.  

Từ năm 2012, Nhà hát thay đổi phương thức xây dựng ngân sách chi 

cho marketing. Nhà hát căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ của truyền thông 

marketing và khả năng tài chính của Nhà hát để xác định ngân sách truyền 

thông. Trên các căn cứ này, bộ phận truyền thông sẽ lập dự toán ngân sách 

cho hoạt động này trình Lãnh đạo Nhà hát phê duyệt. 

Tỷ lệ ngân sách dành cho truyền thông marketing của Nhà hát nhỏ 

hơn nhiều so với dự toán chi cho truyền thông trên tổng doanh thu của 

Nhà hát. Tỷ lệ này trong các năm từ 2012 đến 2015 lần lượt tương ứng là: 

5%; 6%; 6,7%… Như vậy, ngân sách hàng năm Nhà hát dành cho truyền 

thông chiếm khoảng 50 - 60% ngân sách dự kiến (10 - 12%) nhưng hiệu 

quả vẫn tăng mạnh. 

Thứ hai, về xây dựng và truyền tải nội dung truyền thông của Nhà 

hát trong hoạt động truyền thông marketing 
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Nhà hát NTĐĐVN hiểu rất rõ vai trò quan trọng mang tính quyết 

định của nội dung truyền thông trong marketing nghệ thuật. Một thông điệp 

ấn tượng sẽ khơi dậy sự quan tâm của khán giả thưởng thức sản phẩm của 

Nhà hát, đồng thời thúc đẩy lòng hiếu kỳ của nhóm khán giả tiềm năng. Nội 

dung truyền thông bao gồm tên, thương hiệu, biểu tượng, mục đích hoạt động 

của Nhà hát và sau đó là các thông tin về tên chương trình, nội dung biểu diễn, 

các nghệ sĩ tên tuổi, đạo diễn chương trình… 

Có thể nói Nhà hát đã xây dựng được những nội dung truyền thông rất 

hiệu quả trong thời gian qua. Các chương trình phục vụ mục đích chính trị, nội 

dung truyền thông cũng hết sức ấn tượng. Chẳng hạn chương trình chào 

mừng thành công các kỳ Đại hội Đảng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi 

tiếng, được cả nước mến mộ, cùng với các ca sĩ trẻ nổi tiếng  

Những chương trình như: “Hát về Người” (2016); “Mầu hoa đỏ” 

(2016); “Còn lại với thời gian” (2017); “Vết chân tròn trên cát” (2017)… là 

những thông điệp truyền thông ấn tượng đối với khán giả, khơi dậy lòng tự 

hào, tình yêu quê hương đất nước. 

 Nội dung truyền thông ở các chương trình nghệ thuật khác cũng rất 

thành công. Chẳng hạn, đêm nhạc mang tên “Bóng chiều xưa” (2016); 

chương trình các ca khúc mang tên “Những lời ca say đắm” (2017); chuỗi 

các chương trình “Gala” là những chương trình có chất lượng cao, được 

khán giả mến mộ. Nội dung truyền thông thông qua tên gọi các chương 

trình vốn rất súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, gây ấn tượng và thể hiện được nội 

dung chương trình.  

Như vậy, nội dung truyền thông được thay đổi linh hoạt thông qua 

tên gọi chương trình, tên nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn riêng, không thể trộn lẫn 

của Nhà hát.  
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Tuy nhiên, cho đến nay, Nhà hát mới tập trung vào truyền thông 

marketing cho từng chương trình mà chưa xây dựng những chiến dịch truyền 

thông một cách có hệ thống, lâu dài và liên tục trên các phương tiện thông tin 

và truyền thông. 

Ngay cả hoạt động truyền thông marketing cho từng chương trình, buổi 

diễn, việc sử dụng và chọn lựa các phương tiện truyền thông quảng bá vẫn 

còn chưa hợp lý. Hoạt động quảng bá của Nhà hát vẫn là báo in, tờ rời, pano, 

áp phích, chưa chú trọng đến hoạt động marketing online thông qua mạng 

Interrnet cũng như các phương tiện truyền thông điện tử như phát thanh, 

truyền hình, báo mạng... 

2.2.6. Quản lý phát triển khán giả 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải được đưa đến với khán giả và 

chỉ thực sự tồn tại khi có khán giả đến thưởng thức. Hiện tại chiến lược 

phát triển khán giả trong thực tế quản lý của các đơn vị nghệ thuật và nhà 

hát cũng đã được quan tâm, chú trọng hơn, đặc biệt ở Nhà hát Đương đại 

Việt Nam. Vấn đề cốt lõi là nhà hát hiểu được khán giả của họ muốn gì để 

có được những biện pháp có tính khoa học trong việc phát triển khán giả. 

Do đặc điểm thuận lợi là có một địa điểm cố định và thường xuyên để biểu 

diễn, nhà hát có thể xây dựng được một lớp khán giả thường xuyên. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường, cạnh tranh là quy luật tất yếu, rất 

nhiều loại hình giải trí phát triển, tác động đến nhu cầu, thị hiếu thưởng 

thức nghệ thuật của công chúng. Nghệ thuật sân khấu nói chung và nghệ 

thuật ca vũ nhạc nói riêng hiện nay hoạt động rất khó khăn vì khó tìm được 

khán giả. Điều đó đặt ra nhiều thách thức cho việc định hướng thẩm mỹ và 

nghệ thuật nhất là phát triển khán giả.  

Nhận rõ thực trạng như vậy, Ban giám đốc Nhà hát đã đưa ra chiến 

lược phát triển khán giả bởi việc khai thác tìm hiểu thị hiếu khán giả là việc 

vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn. Thực tế 
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cho thấy, thị hiếu của khán giả luôn liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của 

xã hội. Cần phải biết khán giả cần gì, mong muốn gì ở những tác phẩm của 

mình từ đó mới thoả mãn được những mong muốn của khán giả một cách 

có hiệu quả.  

Nhà hát đã xác định khán giả mục tiêu của mình, trong đó lớp khán 

giả quan trọng đầu tiên là tầng lớp trung niên, có niềm đam mê với âm nhạc 

và có thu nhập để mua vé xem chương trình. Những chương trình tổ chức 

nhân dịp các ngày lễ quan trọng như 8/3, 30/4, 27/7, 20/10, 20/11...Nhà hát 

luôn mời những ca sĩ nổi tiếng và những ca sĩ đang ăn khách nhất trong giới 

nghệ thuật trình diễn… Nhà hát còn sẵn sàng bỏ ra những khoản chi lớn để 

mời các ca sĩ hải ngoại về nước tham gia chương trình. Những chương trình 

này thông thường được tổ chức liên tục từ ba đến bốn đêm diễn, giá vé cao 

hơn các chương trình khác và tổ chức ở những địa điểm khác nhau. 

Nhà hát cũng áp dụng các hình thức tiếp thị và bán vé linh hoạt. Ví 

dụ, Nhà hát áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vé đặc biệt đối với các 

khán giả đặt vé sớm hoặc mua vé tập thể. 

Bên cạnh lớp khán giả trung thành, Nhà hát cũng chú ý phát triển 

khán giả mới, khán giả tiềm năng và mở rộng việc tiếp xúc với các khán 

giả này ra cả các địa bàn bên ngoài Hà Nội. Trong nhiều trường hợp vì mục 

đích quảng bá Nhà hát, giới thiệu âm nhạc đến với công chúng rộng rãi ở 

địa phương mà Nhà hát chấp nhận giảm thu nhập từ bán vé đối với các 

chương trình tổ chức ở ngoại tỉnh do không thể bán vé cao như ở Hà Nội; 

ngoài ra còn chi phí đi lại, ăn ở cho các thành viên trong đoàn. 

Trong công tác quảng bá, truyền thông về Nhà hát, lãnh đạo Nhà hát đã 

đặt ra mục tiêu tổng thể của công tác này là làm cho khán giả từ chỗ chỉ biết 

đến hiểu biết về Nhà hát; thích Nhà hát và đến với Nhà hát. Từ đến với Nhà 

hát phải làm cho khán giả đến với Nhà hát nhiều lần và trở thành khán giả 

trung thành của Nhà hát. 
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Với nhóm khán giả tiềm năng mục tiêu của Nhà hát làm thông qua 

truyền thông tiếp thị và các biện pháp marketing làm cho họ quyết định đến 

với các chương trình của Nhà hát, hiểu được Nhà hát NTĐĐVN là một đơn 

vị Nhà hát hàng đầu quốc gia với các nghệ sĩ trẻ, đẹp, tài năng; các chương 

trình của Nhà hát được xây dựng công phu, hoành tráng, luyện tập nghiêm 

túc, thuần thục và còn có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ 

ăn khách nhất hiện nay.  

Đối với nhóm khán giả mới, chưa biết đến Nhà hát NTĐĐVN thì 

Nhà hát tập trung vào việc giới thiệu, quảng bá thông qua các kênh thông 

tin như trên mạng Interrnet, báo in, phát áp phích, tờ rơi, tờ gấp và các 

cuốn giới thiệu về Nhà hát với in ấn đẹp, hấp dẫn về nội dung quảng bá 

để khán giả dễ tiếp cận. 

Bởi vậy, Nhà hát luôn đầu tư xây dựng đa dạng các chương trình, tổ 

chức biểu diễn nhiều chương trình với các nội dung, chủ đề, dành cho các 

đối tượng khán giả khác nhau, từ thanh niên, đến trung niên, những chương 

trình hướng đến tuổi trẻ... nhiều chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

mang dấu ấn cách mạng... Bên cạnh đó, nhiều chương trình gắn với đời 

sống thực tế, phù hợp với nhu cầu thưởng thức của khán giả, các chương 

trình nghệ thuật mang tính chất giải trí cũng luôn được nhà hát chú trọng. 

Theo bà Bùi Thanh Huệ- Phó Giám đốc Nhà hát cho biết: “Nhà hát có cán 

bộ phụ trách biểu diễn của Nhà hát, có trách nhiệm tìm hiểu nhu cầu 

thưởng thức nghệ thuật của công chúng đồng thời thường xuyên báo cáo 

với Ban giám đốc và người chỉ đạo nghệ thuật của Nhà hát để có kế hoạch 

phù hợp. Trong chiến lược marketing của Nhà hát cũng xác đinh rõ: xây 

dựng và phát triển lòng say mê, tình yêu của khán giả đối với âm nhạc, đối 

với các tác giả, tác phẩm và nghệ sĩ mà Nhà hát trình diễn“. 

Nhờ vậy, các chương trình của Nhà hát tổ chức biểu diễn thường thu 

hút đông đảo khán giả, hoạt động biểu diễn cả hình thức tại địa điểm cố 
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định, cả biểu diễn lưu động ở các tỉnh, thành phố, thậm chí mở rộng hoạt 

động biểu diễn ở nước ngoài, phục vụ kiều bào Việt Nam ở xa tổ quốc. 

2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Ưu điểm 

Thứ nhất, Nhà hát NTĐĐVN có truyền thống xây dựng và phát triển, 

đã xây dựng được thương hiệu, uy tín và vị thế của một Nhà hát mang tầm 

Quốc gia. Nhiều thế hệ nghệ sĩ đã trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng qua các 

thời kỳ và được khán giả mến mộ và yêu thích. Hàng loạt chương trình 

nghệ thuật của Nhà hát trong những năm qua đã được khán giả đánh giá 

cao bởi chất lượng nghệ thuật với phong cách sân khấu hiện đại, dàn dựng 

công phu, hấp dẫn với những điểm nhấn thu hút khán giả. Nhà hát luôn 

luôn là một trong những sự lựa chọn đầu tiên để tham gia các chương trình 

nghệ thuật lớn, quan trọng cả ở trong và ngoài nước. Hiện nay, Nhà hát sở 

hữu một tập thể đông đảo các diễn viên ca và múa trẻ trung, tài năng và có ý 

thức, trách nhiệm và tính kỷ luật cao trong lao động nghệ thuật. 

Thứ hai, lãnh đạo Nhà hát và các cán bộ quản lý, nghệ sĩ và người 

lao động đã quán triệt sâu sắc tinh thần hoạt động trong cơ chế tự chủ. Lãnh 

đạo Nhà hát tỏ ra hết sức năng động trong quản lý, điều hành Nhà hát, chủ 

động trong bố trí, sắp xếp tổ chức, biên chế hợp lý, thực hành tiết kiệm, 

tăng nguồn thu cho nghệ sĩ và người lao động trong đơn vị. Cán bộ, nghệ sĩ 

và người lao động của Nhà hát luôn chấp hành kỷ luật lao động, nỗ lực cùng 

nhau xây dựng Nhà hát ngày càng phát triển. 

Thứ ba, Nhà hát đã tiếp tục xây dựng những chương trình biểu diễn 

có doanh thu với chất lượng nghệ thuật cao, hấp dẫn khán giả; tăng cường 

ký kết các hợp đồng biểu diễn với các đối tác; Nhà hát đã xây dựng “Không 

gian Văn hóa Việt” tại 79 Hàng Trống, biểu diễn hai, ba suất mỗi ngày 

tạo nên nguồn thu ổn định và thường xuyên cho Nhà hát, đồng thời mở 

rộng các hoạt động dịch vụ có thu tại cơ sở này. Nhà hát cũng năng động 
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trong việc đa dạng hóa các loại hình biểu diễn, nhất là các loại hình nghệ 

thuật dân tộc như biểu diễn nhạc cụ dân tộc và múa rối nước có thể thu 

hút khán giả. 

Thứ tư, Nhà hát đã có những bước tiến rõ rệt trong truyền thông, 

quảng bá và marketing nghệ thuật. Nhận thức được vai trò quan trọng của 

truyền thông quảng bá và marketing, Nhà hát đã dành ra một khoản kinh 

phí lớn để chi cho công tác truyền thông marketing. Bên cạnh những loại 

hình thông tin truyền thống như in tờ rơi, băngdzôn, áp phich, pano quảng 

cáo, quảng bá trên các tờ báo có đông độc giả, quảng bá trên truyền hình, 

Nhà hát đã rất chú trọng đến hoạt động truyền thông quảng bá và marketing 

nghệ thuật thông qua mạng Interrnet và các phương tiện truyền thông đa 

phương tiện khác. 

Nhà hát NTĐĐVN đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu 

trong quản lý hoạt động kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Nhà 

hát đã xây dựng và phổ biến công khai Quy chế chi tiêu nội bộ với những 

quy định hết sức rõ ràng về các chế độ, định mức thu, chi cụ thể trong mọi 

hoạt động điều hành Nhà hát nhằm tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu, bù 

đắp chi phí và có tích lũy nhằm qua đó nâng cao thu nhập cho đội ngũ 

nghệ sĩ, cán bộ viên chức và người lao động của Nhà hát. 

2.3.2. Hạn chế 

Nhận thức về công tác quản lý hoạt động Nhà hát trong đội ngũ cán 

bộ, nghệ sĩ và người lao động của Nhà hát chưa toàn diện và sâu sắc. Thói 

quen làm việc của một số bộ phận cán bộ, nghệ sĩ ỷ lại, dựa dẫm, chưa tích 

cực đóng góp công sức cho Nhà hát. 

Các Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

quy định về việc chịu trách nhiệm tổ chức, bộ máy, biên chế và nhân sự của 

đơn vị hoạt động sự nghiệp công lập, nhưng vẫn thiếu những văn bản hướng 

dẫn thi hành cụ thể nên Nhà hát mới tự chủ về tài chính chứ chưa được hoàn 
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toàn tự chủ về công tác nhân sự, tổ chức. Chẳng hạn, Nghị định 

43/2006/NĐ-CP đã có một số điều khoản về công tác tổ chức, nhân sự của 

đơn vị công lập, đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động 

được quyết định về biên chế, quyết định về bổ nhiệm ngạch, bậc viên chức 

tương đương chuyên viên chính trở xuống, quyết định ký hợp đồng làm 

việc, quyết định điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp 

đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật… nhưng do thiếu những văn bản 

hướng dẫn cụ thể và đặc thù của ngành nghệ thuật, nhất là nghệ thuật biểu 

diễn nên các đơn vị Nhà hát đang gặp những vướng mắc về tự chủ trong tổ 

chức, nhân sự của đơn vị. 

Về quản lý và sử dụng tài sản: Hiện Nhà hát đang quản lý hai cơ sở là 

58 Kim Mã và 16 Lê Thái Tổ-79 Hàng Trống, Hà Nội. Trụ sở chính của Nhà 

hát ở 58 Kim Mã, Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhà hát đang vướng 

mắc và khó khăn trong việc lập kế hoạch, xin chủ trương và triển khai các dự 

án đầu tư phát triển cơ sở này. Bà Nguyễn Quỳnh Trang- Giám đốc Nhà hát 

cho biết: “Nhà hát chưa được làm rõ quyền tự chủ cụ thể về quản lý và sử 

dụng tài sản, ví dụ trong việc cho thuê tài sản sử dụng chưa hết công suất 

tài sản hoặc việc huy động vốn từ các nguồn trong và ngoài Nhà hát, liên 

doanh liên kết, góp vốn bằng tài sản cố định vào đầu tư phát triển hạ tầng 

cơ sở Nhà hát. Nhà hát cũng đang gặp khó khăn trong việc huy động các 

nguồn tài chính thông qua các hình thức như vay và liên doanh, liên kết với 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì không được phép mang tài sản 

thế chấp vay vốn, hay sử dụng tài sản đó như tài sản đối ứng trong liên 

doanh, liên kết. Các quy định hiện hành cho phép Nhà hát được dùng tài 

sản mua sắm từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn 

vay, vốn huy động để thế chấp vay vốn, nhưng lại không được dùng tài 

sản, ngân sách nhà nước để thế chấp vốn vay hay chi trả tiền vay hay 

tiền huy động. Tất cả những vần đề này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến 
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tính chủ động của Nhà hát trong công tác quản lý, vận hành mang tính 

hiệu quả, linh hoạt để phát triển”. 

 Như vậy, trong giai đoạn phát triển hiện nay, Nhà hát đang gặp 

nhiều vướng mắc để thực hiện đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và 

hạ tầng cơ sở của Nhà hát. 

Nhà hát NTĐĐVN hoạt động trong cơ chế cạnh tranh khốc liệt với 

các loại hình nghệ thuật khác, các chương trình ca múa nhạc do các công ty 

tổ chức sự kiện tổ chức. Để tổ chức được những chương trình nghệ thuật có 

chất lượng cao, thu hút và hấp dẫn khán giả như những chương trình trước 

đây đã làm nên thương hiệu Nhà hát trong bối cảnh thị trường ca múa nhạc 

nở rộ như hiện nay là vấn đề hết sức nan giải. 

Nhà hát NTĐĐVN một trong số các đơn vị nghệ thuật được cử đi 

tham gia các hoạt động văn hóa đối ngoại tổ chức ở nước ngoài nhiều nhất, 

tuy nhiên, đó chỉ là các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Nhà 

nước, Nhà hát chưa có điều kiện giao lưu với các đơn vị nghệ thuật và nghệ 

sĩ nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, đào tạo, nâng cao nghề nghiệp cũng 

như hợp tác, liên doanh, liên kết với tổ chức nghệ thuật nước ngoài để xây 

dựng cho mình một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại xứng đáng tên gọi 

là Nhà hát NTĐĐ quốc gia. 

Nhìn nhận về công tác truyền thông quảng bá và marketing nghệ thuật 

của Nhà hát trong những năm qua còn chưa đạt được kết quả mong muốn. Sự 

thay đổi thị hiếu khán giả với xu thế yêu cầu ngày càng cao đối với chất 

lượng nghệ thuật trong khi những người làm chương trình và nghệ sĩ phải 

phấn đấu rất nhiều cũng nhưng khả năng đáp ứng nhu cầu thưởng thức của 

khán giả cũng chưa hoàn toàn như mong muốn.  

Nhà hát chưa có bộ phận chuyên trách và riêng biệt về truyền thông 

và marketing nghệ thuật, với những con người được đào tạo chuyên môn 
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sâu về truyền thông và marketing nghệ thuật để quảng bá, truyền thông về 

nhà hát cũng như thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển khán giả. 

2.3.3. Nguyên nhân 

Mặc dù Nhà nước đã ban hành các Nghị định 43/2006/NĐ-CP và 

Nghị định 16/2015/NĐ-CP về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 

nhưng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các nghị định này chưa đầy đủ 

và chưa đồng bộ dẫn đến chưa có sự phân cấp rõ ràng, triệt để trong thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và đầu tư phát triển giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước cấp trên với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Nhà hát NTĐĐVN thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn, trong khi các 

Nhà hát khác vẫn được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí với những mức 

độ và hình thức khác nhau, kể cả ngân sách chi thường xuyên và ngân sách 

đầu tư phát triển. Vì vậy, Nhà hát rất cần Bộ và Nhà nước có những chính 

sách, cơ chế để Nhà hát có thể đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thực 

hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Chính điều này cũng là một trong những 

nguyên nhân làm cho Lãnh đạo và cán bộ, nghệ sĩ và người lao động của 

Nhà hát băn khoăn, thiếu quyết tâm. 

Nhà hát gặp khó khăn trong giải quyết vướng mắc liên quan đến sự 

thiếu hụt về nhân sự trẻ, tài năng; khó khăn về chế độ lương, phụ cấp, 

thưởng; về giải quyết vấn đề trong nghệ thuật biểu diễn là nghệ sĩ chưa đến 

tuổi nghỉ hưu nhưng đã hết tuổi biểu diễn. 

Sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông đa phương tiện với sự đa 

dạng phong phú các chương trình giải trí, kể cả âm nhạc trên các phương tiện 

này đã lấy đi rất nhiều khán giả của nghệ thuật sân khấu ca vũ nhạc. 

 Trong cơ chế xã hội hoá các hoạt động văn hoá hiện nay, Nhà hát gặp 

phải sự canh tranh quyết liệt với các công ty tổ chức sự kiện tư nhân vốn 

đang phát triển rất nhanh trong thời gian qua. Các đối thủ cạnh tranh này 
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thường là các công ty có tiềm lực kinh tế, ứng dụng các công nghệ mới 

trong truyền thông marketing và sẵn sàng sử dụng mọi hình thức để tranh 

giành thị trường nghệ thuật biểu diễn, kể các các chương trình do Nhà nước 

đặt hàng. 

Tiểu kết 

Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị nghệ đã tiếp tục gìn giữ và phát huy 

truyền thống của mình, tạo lập thương hiệu, khẳng định được vị thế một 

Nhà hát biểu diễn nghệ thuật hàng đầu của đất nước trong bối cảnh mở cửa 

và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, Nhà hát đã tiến hành đổi 

mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tăng cường thu hút đội ngũ các nghệ sĩ trẻ, 

tài năng đến Nhà hát làm việc, tạo nên một diện mạo Nhà hát. Nhà hát đã 

xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ là tài liệu quản lý cơ bản của 

nhà hát. 

Có thể nói, Nhà hát NTĐĐVN đã đạt được thành tựu hết sức khả 

quan đáng ghi nhận. Tính chủ động, năng động trong hoạt động và doanh 

thu của Nhà hát tăng là những minh chứng cho sự đúng đắn trong công tác 

quản lý hoạt động của nhà hát. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động của nhà hát cũng bộc lộ 

một số tồn tại: quy định chưa rõ ràng trong công tác tổ chức, phát triển xây 

dựng đội ngũ văn nghệ sĩ kế cận của nhà hát, công tác quản lý tài chính, 

công tác marketing và phát triển khán giả… luận văn đã chỉ rõ những 

nguyên nhân của hạn chế, để có thể đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý hoạt động Nhà hát trong thời gian tới. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI 

VIỆT NAM 

3.1. Phương hướng quản lý hoạt động Nhà hát trong thời gian tới 

3.1.1. Phương hướng chung của Đảng, Nhà nước 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo: 

- Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu 

dài của tất cả các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị. 

- Nhà nước chăm lo, bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ 

bản, thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ sự nghiệp 

công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở giữ vững, phát huy tốt hơn nữa 

vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động không 

vì mục tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn 

mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có 

hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ 

sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện công khai, minh bạch, không thương mại hoá. Bảo đảm công 

bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. 

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong 

quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với đổi mới hệ thống 
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chính trị và cải cách hành chính, đồng thời có lộ trình và bước đi phù hợp, 

có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết 

thực tiễn để kịp thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách. 

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền tự 

chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy vai trò 

giám sát của người dân trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của 

Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết số 08/NQ-CP); Nghị quyết số 

10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (gọi tắt là 

Nghị quyết số 10/NQ-CP), ngày 19  tháng 3  năm 2018 , Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 868 về Kế hoạch triển 

khai các chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 08 

và Nghị quyết số 10 năm 2018 của Chính phủ, với các định hướng và 

nhiệm vụ cơ bản, trực tiếp liên quan đến các đơn vị sự nghiệp công lập 

khối nhà hát, cụ thể như sau:   

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ 

- Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Bộ phù hợp với quy hoạch của các bộ quản lý 
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chuyên ngành (báo chí, giáo dục, khoa học công nghệ,…) và tình hình thực 

tiễn của Bộ theo hướng giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động 

các đơn vị sự nghiệp; 

- Xây dựng Đề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật 

biểu diễn của trung ương theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Bộ trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân 

cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng 

phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập 

và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.  

- Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính, được trả lương theo kết quả 

hoạt động. Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực 

hiện trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy 

định hiện hành; đối với phần tăng thu, tiết kiệm chi, được trích lập các quỹ 

bổ sung thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp. Các đơn vị được giao 

tự chủ tài chính ổn định từ 3 đến 5 năm theo phương án thu chi tài chính 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị được Nhà nước bảo 

đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán chi. 

3.1.2. Phương hướng của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 

Nhà hát NTĐĐVN là một trong những Nhà hát hàng đầu ở Việt 

Nam. Từ khi áp dụng cơ chế tự chủ, Nhà hát đã phấn đấu giữ vững thương 

hiệu, uy tín hàng đầu quốc gia và vươn lên tầm khu vực và quốc tế. Để 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động Nhà hát NTĐĐVN, quán 

triệt phương hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, tập thể lãnh đạo, Ban Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại 

Việt Nam đã đề ra phương hướng chung và phương hướng cụ thể phát triển 

nhà hát trong thời gian tới như sau: 



73 
 

- Xây dựng và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật của Nhà 

hát xứng tầm với vị thế của một Nhà hát Quốc gia. Phát triển cơ sở 58 Kim 

Mã - Hà Nội thành một tổ hợp biểu diễn nghệ thuật đa chức năng các trang bị 

âm thanh, ánh sáng, trang bị sân khấu tiên tiến và hiện đại. Hoàn thiện cơ sở 

16 Lê Thái Tổ, Hà Nội của Nhà hát gắn liền với không gian văn hóa Hồ 

Gươm trong đó ưu tiên các phương án liên doanh, liên kết, kêu gọi vốn đầu 

tư từ các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. 

- Xây dựng những chương trình, tiết mục nghệ thuật đỉnh cao vừa 

mang tính thời đại vừa mang đậm bản sắc văn hóa Việt và thu hút khán giả 

cả trong nước và quốc tế. Tính dân tộc và tính hiện đại phải trở thành giá trị 

cốt lõi và mục tiêu cơ bản của Nhà hát NTĐĐVN, đẩy mạnh công tác 

truyền thông quảng bá và marketing nghệ thuật nhằm khẳng định vị thế, 

danh tiếng và bản sắc riêng của Nhà hát cả ở trong nước và trên thế giới. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực có tài, có tâm, năng 

động và đoàn kết gắn bó với Nhà hát, trong đó đặc biệt chú trọng đến tuyển 

chọn, đào tạo và sử dụng đội ngũ nghệ sĩ tinh hoa; đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật chuyên môn và các chuyên gia tổ chức 

sự kiện; thành lập bộ phận chuyên môn hóa về truyền thông quảng bá và 

marketing nghệ thuật. Chăm lo cho cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát có mức thu 

nhập ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. 

- Thực hiện quản lý theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được nói 

trong Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Nghi định trên. Thực tế, hoạt động của Nhà hát hiện nay giống 

như một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ văn hóa. Do vậy, cần quản lý để 

đảm bảo cho Nhà hát có thể tự chủ không chỉ về tài chính mà tự chủ trong 

đầu tư phát triển, trong tổ chức, nhân sự và các vấn đề khác.  

Từ phương hướng chung đã được xác định, phương hướng cụ thể 

trong công tác quản lý hoạt động nhà hát bao gồm: 
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- Xây dựng các chương trình, kế hoạch trình Bộ VHTTDL về các 

phương án đầu tư phát triển cơ sở 58 Kim Mã - Hà Nội của Nhà hát và các 

phương án tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ sở 16 Lê Thái Tổ - Hà Nội 

trong đó ưu tiên các phương án liên kết, kêu gọi vốn đầu tư từ các đối tác 

tiềm năng, thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

-  Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt 

chú trọng đến kế hoạch tuyển chọn, đào tạo và sử dụng, đãi ngộ đội ngũ 

nghệ sĩ tài năng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán 

bộ chuyên môn và các chuyên gia tổ chức sự kiện; thành lập bộ phận 

chuyên trách về truyền thông quảng bá và marketing nghệ thuật. 

-  Thực hiện ngay công tác chuyển đổi mô hình quản lý để phù hợp 

với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nêu trong Nghị định 16/2015/NĐ-CP 

của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghi định trên đối với 

hoạt động của Nhà hát hiện nay - đơn vị cung cấp dịch vụ công về văn hóa 

nghệ thuật. Do vậy, cần chuyển đổi mô hình quản lý của Nhà hát để đảm 

bảo cho Nhà hát có thể tự chủ không chỉ về tài chính mà tự chủ trong đầu 

tư phát triển Nhà hát, trong tổ chức, nhân sự và các vấn đề khác đã nêu 

trong Nghị định 16 của Chính phủ. 

- Nhà hát xây dựng Kế hoạch hoạt động của Nhà hát hàng năm và 

trung hạn 3 năm, trong đó xác định các chương trình, các hoạt động, các sự 

kiện và phân công các nhóm công tác phụ trách nghiên cứu, triển khai 

[Nguồn: Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam]. 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động Nhà hát Nghệ 

thuật Đương đại Việt Nam 

Căn cứ lý luận và thực tiễn để tìm những giải pháp quản lý hoạt động 

của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam theo hướng phát huy tính tích 

cực của công tác quản lý trong biểu diễn nghệ thuật sao cho có hiệu quả.  
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3.2.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp  

Việc xác định và thực hiện các giải pháp cao hiệu quả quản lý hoạt 

động Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam dựa trên cơ sở những 

nguyên tắc sau:  

Để thực hiện được điều này thì các giải pháp đề ra phải đảm bảo 

tính đồng bộ và nguyên tắc này được thể hiện ở những yếu tố sau: 

- Xác định rõ bản chất hoạt động quản lý hoạt động của Nhà hát 

Nghệ thuật đương đại Việt Nam, trong đó cán bộ QL phải là lực lượng 

nòng cốt, làm tốt vai trò quản lý, hướng dẫn, tổ chức để các cán bộ, nhân 

viên, diễn viên của nhà hát có thể phát huy tối đa vai trò cá nhân với thái độ 

chủ động, tích cực. Hoạt động quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật 

đương đại Việt Nam phải thực sự thiết thực, có ý nghĩa, gắn liền với nhiệm 

vụ biểu diễn, đào tạo và giữ gìn văn hóa. Và để hiệu quả thì cán bộ nhà hát 

rất cần thay đổi quan niệm, thói quen trong hoạt động quản lý hoạt động 

của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam khi những hoạt động này 

không còn thích hợp như thụ động, rập khuôn, máy móc, một chiều mang 

tính áp đặt hoặc có khi ngược lại như buông xuôi, bỏ mặc… vì những thói 

quen này rất có hại trong các hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật đương đại 

Việt Nam. Đối với các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát cần hình thành những 

hoạt động nghệ thuật mang tính tích cực như tìm tòi, khám phá vì những 

hoạt động này thực sự cần thiết cho việc biểu diễn nghệ thuật trong gia 

đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay. 

- Đối với Ban giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cần 

phải am tường, hiểu biết về phương pháp quản lý mới, các phương thức 

biểu diễn mới, các xu hướng nghệ thuật mới và các cơ sở vật chất được 

trang bị, để từ đó đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp trong quản lý 

hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, định hướng cho 

các nghệ sĩ nhà hát hoạt động nghệ thuật sát với yêu cầu, mục đích, mục 
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tiêu của chương trình, tạo nên sự hứng thú cho đông đảo khán giả. Ban 

giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam còn nắm được tâm lý, 

nhu cầu, đặc điểm của hoạt động nghệ thuật để từ đó có những biện pháp 

phù hợp, tránh đưa những khuôn mẫu quản lý ở những nơi khác vào vận 

dụng sẽ không có hiệu quả. Đặc biệt cần có đánh giá thường xuyên giữa 

hoạt động biểu diễn, hoạt động bồi dưỡng và việc sử dụng trang thiết bị nhà 

hát sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh mới hiện nay, khi lượng sự 

phát triển của các loại hình nghệ thuật mới ngày càng nhiều và cách tiếp 

cận thông tin trong xã hội ngày càng da dạng. Có thể hiểu, nguyên tác đảm 

bảo tính đồng bộ ở đây là cần thực hiện nhiều công việc, từ đổi mới chương 

trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động bồi dưỡng nghệ thuật, hoạt động gìn 

giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống cho đến quản lý cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và công tác quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật đương 

đại Việt Nam nói chung. 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cần đảm bảo tính phù hợp 

Đổi mới hoạt động quản lý hoạt động Nhà hát Nghệ thuật đương đại 

Việt Nam, trong đó có hoạt động quản lý biểu diễn nghệ thuật, hoạt động 

quản lý trang thiết bị nhà hát luôn phải hướng đến tính khả thi, điều kiện 

vận dụng trong thực tiễn. Đối với quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ 

thuật đương đại Việt Nam thì việc phát huy tính tích cực trong hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của người diễn viên là hết sức cần thiết bởi đặc thù 

của hoạt động nghệ thuật. Biện pháp quản lý hoạt động Nhà hát Nghệ thuật 

đương đại Việt Nam nào được sử dụng phải phù hợp với thực tế nhà hát, 

với tâm tư, nguyenj vọng nghệ sĩ nhà hát thì mới có thể làm chủ công tác 

quản lý, tự tin vận hành và khai thác hiệu quả hoạt động nghệ thuật của 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Do quản lý hoạt động Nhà hát 

Nghệ thuật đương đại Việt Nam mang tính ứng dụng cao nên khi đưa ra 

những giải pháp thì yếu tố này cần phải được quan tâm đúng mức và phải 
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có tính định lượng cụ thể, theo những lộ trình nhất định để việc quản lý 

hoạt động của Nhà hát có tiêu chí cụ thể, tránh chung chung mà không có 

hiệu quả rõ rệt.  

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cần đảm bảo tính thực tiễn 

Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình quản lý hoạt động của Nhà 

hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam ngoài việc nắm vững nghiệp vụ quản 

lý, đặc trưng hoạt động nghệ thuật trong cơ chế thị trường còn phải được 

vận dụng, thực hành để Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam được vận 

hành tốt trong thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao năng lực của bản 

thân nhà hát. Thông qua đó, giúp mỗi cán bộ, nhân viên nhà hát ý thức rõ 

tác dụng của hoạt động quản lý đối với đời sống, với thực tiễn, với việc 

hình thành cho người diễn viên những kỹ năng biểu diễn và vận dụng 

chúng ở những mức độ khác nhau. Hay nói cách khác, mục tiêu hướng đến 

của nguyên tắc quản lý này là biện pháp quản lý phải đi đôi với  thực tiễn 

bởi xét cho cùng thì mục đích quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật 

đương đại Việt Nam là góp phần phát triển sự nghiệp biểu diễn, sáng tạo 

nghệ thuật phục vụ cuộc sống. Nguyên tắc này cũng dựa trên nhận thức 

luận thống nhất lý luận và thực tiễn. Để thực hiện nguyên tắc này cần phải: 

- Khi xây dựng kế hoạch chương trình nghệ thuật, Nhà hát cần lựa 

chọn những tiết mục phù hợp với thị hiếu công chúng và điều kiện thực tế 

để Nhà hát thích ứng nhanh và tham gia có hiệu quả vào hoạt động nghệ 

thuật một cách tốt nhất. 

- Về nội dung quản lý phải cung cấp cho cán bộ, nhân viên Nhà hát 

những thông tin chuẩn xác và phù hợp với nhu cầu của xã hội trong giai 

đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Điều này rất cần thiết bởi giúp Nhà hát biết 

được những nhu cầu, đỏi hỏi được thưởng thức nghệ thuật mới của xã hội 

và có phương hướng trong công tác quản lý phù hợp hoàn cảnh cụ thể thực 

tế của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. 
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- Về phương pháp quản lý cần đổi mới theo hướng giúp Nhà hát cách 

tiếp cận với thị trường nghệ thuật hiện đại. Ngoài ra, việc sử dụng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của Nhà hát và những phương pháp biểu diễn nghệ thuật 

mới nhằm giúp cán bộ diễn viên của Nhà hát trong việc vận dụng những 

phương pháp biểu diễn đó vào hoạt động nghệ thuật.  

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cần đảm bảo sự thống nhất 

giữa vai trò của người quản lý với cán bộ, nhân viên Nhà hát 

 Nguyên tắc này cần sự phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng 

tạo trong nhận thức tác dụng của công tác quản lý hoạt động Nhà hát, trong 

mối tương quan với vai trò cuả người quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ 

thuật đương đại Việt Nam, trong việc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật tạo nên sự cộng hưởng của hoạt động Nhà hát. Để thực hiện theo 

nguyên tắc này cần chú ý: 

- Bồi dưỡng ý thức, động cơ, nhu cầu, tâm thế việc biểu diexn nghệ 

thuật cho mỗi cán bộ nhân vien. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ nhân viên Nhà hát trình 

bày ý kiến, ý tưởng và những thắc mắc của bản thân, đề cao tinh thần tập 

thể, chủ động trong việc quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật đương 

đại Việt Nam. 

- Đảm bảo việc quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật đương đại 

Việt Nam theo hướng tích cực hóa. 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cần đảm bảo tính kế thừa  

Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật 

đương đại Việt Nam là đòi hỏi tất yếu khách quan trong bối cảnh hiện nay 

bởi chỉ có quản lý tốt, đáp ứng được yêu cầu và thực tiễn của xã hội thì mới 

làm cho hoạt động của nhà hát được hiệu quả và sản phẩm đầu ra của nhà 

hát mới có thể đáp ứng được yêu cầu xã hội. Nguyên tắc này đảm bảo rằng 

việc kế thừa những thế mạnh của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 
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đối với quản lý hoạt động Nhà hát là hết sức cần được phát huy và những 

giải pháp đưa ra cần dựa trên cơ sở nền tảng sẵn có của Nhà hát. Những kết 

quả đã đạt được trong quá trình phát triển của Nhà hát Nghệ thuật đương 

đại Việt Nam cần được xem là tiền đề cho những giải pháp quản lý sao cho 

có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần phải thẳng thắn nhìn ra những tồn tại, những 

khiếm khuyết của quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật đương đại 

Việt Nam đã và đang diễn ra nhằm có những biện pháp phù hợp. Thông 

qua nguyên tắc này, Ban Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt 

Nam cần phải có những đánh giá dựa trên cơ sở những gì đang có để có 

biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà hát. 

3.2.2. Các giải pháp  

3.2.2.1. Giải pháp về tổ chức 

Theo quy định của Chính phủ, Nhà hát NTĐĐVN được quyền tổ chức 

công việc sắp xếp bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính, phát 

huy mọi nguồn lực của Nhà hát để hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất 

lượng cao nhất. Tuy Nhà hát thực hiện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên từ 

năm 2012 đến nay, nhưng Nhà hát vẫn chưa hoàn toàn được tự chủ về tổ 

chức bộ máy và nhân sự. 

Chính vì vậy, Nhà hát cần xây dựng Đề án tổ chức bộ máy Nhà hát 

theo hướng tinh gọn với các đơn vị, phòng, ban có khả năng hoạt động độc 

lập và phối kết hợp với nhau trong thực hiện nhiệm vụ chung. Từng đơn vị 

trực thuộc phải xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của đơn 

vị mình. Người đứng đầu đơn vị trực thuộc Nhà hát chịu trách nhiệm trước 

Lãnh đạo Nhà hát về toàn bộ hoạt động của đơn vị mình. 

Nhà hát cần xây dựng các chức danh, vị trí công việc cho tất cả các 

hoạt động của Nhà hát từ ca, múa, nhạc, tạp kỹ đến các yêu cầu công việc 

hành chính, quản trị, tài chính, kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ…. với các 
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yêu cầu cụ thể về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đây là cơ sở để Nhà hát 

tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức và người lao động vào đúng 

vị trí. Khi được hỏi về sự bất cập trong chính sách cán bộ, Nguyễn Hữu 

Tuyển- diễn viên múa của Nhà hát cho biết: "Cơ chế chính sách của Nhà 

nước đối với nghệ sĩ biểu diễn rất bất cập, không phù hợp và thiệt thòi cho 

nghệ sĩ. Các nghệ sĩ có trình độ Trung cấp, Đại học hay Thạc sĩ đều quy là 

diễn viên hạng ba...trước kia số lượng biên chế đông, nên việc thực hiện 

biểu diễn dễ dàng. Bây giờ số lượng biên chế có hạn, vì vậy không đủ nhân 

lực thực hiện. Nhà nước cần xem xét lại công tác tổ chức với nhà hát"  

Nhà hát NTĐĐVN tuy mới chỉ tự chủ chi thường xuyên nhưng Nhà 

hát cũng cần thành lập Hội đồng quản lý Nhà hát để đảm bảo tính dân chủ 

trong các quyết định quan trọng cũng như để tập hợp được sức mạnh của 

tập thể lãnh đạo Nhà hát, nhất là trong triển khai kế hoạch đầu tư phát triển 

cơ sở hạ tầng của Nhà hát, quyết định đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của 

Nhà hát cũng như các chủ trương lớn về tổ chức, nhân sự... 

Theo tinh thần các Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập, thủ trưởng đơn vị chịu 

trách nhiệm quyết định việc tuyển dụng cán bộ, viên chức và người lao 

động theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Quyết định bổ nhiệm vào 

ngạch viên chức, ký hợp đồng tuyển dụng người lao động phù hợp với cơ 

cấu chức danh nghiệp vụ chuyên môn và danh mục vị trí việc làm của đơn 

vị. Thủ trưởng đơn vị cũng được trao quyền ra quyết định điều động, biệt 

phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, khen thưởng, kỷ 

luật cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý, quyết định nâng bậc lương, tiếp 

nhận và chuyển ngạch các chức danh tương đương chuyên viên chính trở 

xuống. Để thực hiện đầy đủ chức năng và quyền hạn của mình theo quy 

định, Nhà hát cần đề nghị Bộ VHTTDL sớm có văn bản hướng dẫn đơn vị 
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triển khai, bởi lẽ giao đơn vị tự chủ tài chính thì Nhà nước cũng giao cho 

đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy tổ chức và nhân sự của đơn vị 

để đạt mục tiêu tự chủ. 

Giống như đặc thù chung của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn khác, 

Nhà hát cũng gặp khó khăn trong việc giải quyết số người dôi dư trong đơn 

vị. Tuổi nghề của các nghệ sĩ như múa, xiếc có thể trình diễn trên sân khấu 

không dài, mặc dù họ được đào tạo bài bản, có tài năng và nhiều người đã 

thành danh khi còn trẻ, nhưng do cường độ lao động để đáp ứng các yêu 

cầu luyện tập và biểu diễn rất cao, sức khỏe của các nghệ sĩ lớn tuổi không 

đảm bảo nên tình trạng tuổi nghề còn nhưng không còn tuổi diễn và tuổi 

nghỉ hưu chưa tới là phổ biến ở bộ môn nghệ thuật này. Đơn vị nghệ thuật 

chỉ có thể bố trí một số ít chuyển nghề, nhưng đa số vẫn hưởng lương 

nhưng không tham gia biểu diễn và dẫn đến tình trạng đơn vị vẫn thừa 

người mà không hoặc khó tuyển dụng thêm nghệ sĩ trẻ vì bài toán biên chế. 

 Ngoài bộ phận nghệ sĩ, ở các bộ phận khác như hành chính, tổng hợp, 

tài chính kế toán, kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ cũng có những cá nhân 

không đáp ứng được nhu cầu công việc đối với một Nhà hát trong cơ chế tự 

chủ. Để giải quyết vấn đề này Nhà hát cần phải xây dựng  đề án, kế hoạch và 

đề xuất với các cơ quan hữu quan để xử lý dứt điểm. Được hỏi về sự bất hợp 

lý về chế độ tiền lương cũng như trong công tác tổ chức của Nhà hát, diễn 

viên múa Lâm Ngọc Hà cho biết "Hiện nay anh em không sống bằng  lương 

nhà nước, việc sử dụng nhân lực chưa hợp lý về trình độ, năng lực tại một số 

phòng ban, công tác xây dựng nhân lực chưa tích cực, chính sách của nhà 

nước còn bất cập" 

3.2.2.2. Giải pháp về tài chính 

Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị tự chủ về chi thường xuyên, do vậy Nhà 

hát cần chủ động xây dựng biểu giá dịch vụ theo cơ chế thị trường. Thực tế 
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sau 5 năm thực hiện cơ chế tự chủ, kết quả kinh doanh của Nhà hát đã tăng 

rất mạnh và năm sau cao hơn năm trước. Nhằm giữ vững và tiếp tục phát 

triển hoạt động, tăng cường doanh thu trong cơ chế tự chủ, Nhà hát cần tiếp 

tục xây dựng những chương trình, kế hoạch hoạt động tổng thể có thể để 

tăng thêm thu nhập, nguồn thu từ những hoạt động khác nhau. Diễn viên 

múa Nguyễn Hữu Tài khi nói về chính sách đãi ngộ tiền lương với nghệ sĩ 

đã cho biết "nhà hát phải có định hướng cụ thể rõ ràng hơn đối với các 

chính sách đãi ngộ với nghệ sĩ sao cho phù hợp với đặc thù công việc biểu 

diễn nghệ thuật của Nhà hát, tạo ra sự hấp dẫn với các tài năng". Một số 

giải pháp mà Nhà hát có thể hướng tới như: 

- Tiếp tục xây dựng các chương trình nghệ thuật cao, hấp dẫn và phù 

hợp với thị hiếu khán giả giống như các chương trình nghệ thuật trước đây 

đã mang lại thương hiệu và danh tiếng cho Nhà hát, như các chương trình 

tưởng nhớ các nhạc sĩ nổi tiếng, các chương trình liên hoan nghệ thuật... 

Đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình nhân dịp các dịp Lễ lớn, 

những dịp kỷ niệm quốc gia và quốc tế không chỉ ở công tác dàn dựng, chỉ 

đạo nghệ thuật hay sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng mà cả ở khâu tiếp 

thị, quảng cáo, phương thức bán vé và phát triển khán giả. 

- Tiếp tục duy trì và phát triển khu “Không gian văn hóa Việt” biểu diễn 

các loại hình dân tộc và các loại hình nghệ thuật đỉnh cao khác của Việt Nam 

và thế giới. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý du lịch và 

các công ty du lịch lữ hành, các cơ quan, tổ chức và khối trường học trước hết 

trên địa bàn Hà nội để phát triển khán giả của Nhà hát. 

- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan Trung ương, 

các Bộ ngành, các thành phố trên cả nước để ký kết các hợp đồng tổ chức 

các chương trình nghệ thuật biểu diễn có quy mô lớn, chất lượng cao. 

- Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ có thu nhằm tăng thêm nguồn thu 

vào cho Nhà hát, như cho thuê mặt bằng, thuê phương tiện vận chuyển, 

thuê âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị sân khấu, trang phục đạo cụ… 
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- Xây dựng các phương án đầu tư bao gồm cả liên doanh, liên kết với 

các đối tác trong và ngoài nước, vay vốn ngân hàng theo các quy định của 

pháp luật phát triển hạ tầng của Nhà hát, nhất là phát triển khu 58 Kim Mã 

- Hà Nội của Nhà hát. 

Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, thiết lập và duy trì thêm một số 

quỹ theo quy định của pháp luật nhằm tăng thêm thu nhập cho nghệ sĩ, cán 

bộ và người lao động của Nhà hát. 

3.2.2.3. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ sáng tạo và 

biểu diễn nghệ thuật cho cán bộ nghệ sĩ trong nhà hát 

Tình trạng chung của công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta còn 

nhiều bất cập giữa lý luận và thực tiễn, giữa đào tạo và ứng dụng, do vậy, 

sinh viên sau khi ra trường về công tác tại các cơ sở thường chưa đáp ứng 

được nhu cầu nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ của của đơn vị tuyển dụng. 

Mặt khác, do sự phát triển liên tục ngày càng cao của thực tế công việc, việc 

đào tạo ngay từ trong nhà trường cũng phả thường xuyên đổi mới về chương 

trình, việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn sau khi ra trường cũng 

phải được coi trọng. Nhà hát NTĐĐVN là một Nhà hát nổi tiếng có dàn 

nghệ sĩ tài năng, nhưng Nhà hát luôn đặt ra yêu cầu tiếp tục đào tạo, nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát. 

 Để thu hút được những nghệ sĩ trẻ tài năng, trong việc tuyển dụng, 

Ban Giám Đốc Nhà hát có thể tham dự các chương trình biểu diễn báo cáo 

của sinh viên các trường đào tạo nghệ thuật trong cả nước. Đối với những 

sinh viên nghệ thuật tiềm năng, lãnh đạo Nhà hát có thể trao đổi trực tiếp 

với sinh viên mời về Nhà hát làm việc và thống nhất với lãnh đạo cơ sở đào 

tạo. Nhà hát có thể thực hiện ngay chế độ đãi ngộ về học bổng cho số sinh 

viên này để sau khi tốt nghiệp số sinh viên này sẽ về làm việc cho Nhà hát. 

Đây là cách tuyển dụng nguồn nhân lực thông minh và hiệu quả. Bản thân các 

sinh viên khi đang còn học nhưng đã được tuyển chọn và mời về Nhà hát làm 
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việc ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, họ càng nỗ lực học tập, tu dưỡng để có 

thành tích học tập tốt nhất có thể. Nhà hát qua đó sẽ có được những nghệ sĩ trẻ, 

tài năng, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của Nhà hát.  

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là công việc lâu 

dài, thường xuyên và tốn kém, nhưng hiệu quả của công tác này có thể 

quyết định chất lượng chương trình của Nhà hát. Đối với công tác đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với nghệ sĩ, cán bộ 

quản lý và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn, Nhà hát có thể thực hiện một 

số các biện pháp sau đây: 

-  Chuẩn hóa chương trình luyện tập và huấn luyện đối với nghệ sĩ 

Nhà hát. Khi không tập chương trình mới, các nghệ sĩ cần phải luyện tập và 

huấn luyện chuyên môn theo quy định của Nhà hát. Ban lãnh đạo có thể 

thông qua Hội đồng nghệ thuật Nhà hát cần xây dựng chương trình luyện 

tập và tập huấn khoa học hấp dẫn, hạn chế sự lặp đi lặp lại hàng ngày dễ 

gây nhàm chán, sao nhãng cho nghệ sĩ. Có thể Ban huấn luyện do Giám 

đốc thành lập sẽ xây dựng kế hoạch luyện tập với những yêu cầu cụ thể về 

chuyên môn, xác định rõ thời gian luyện tập và yêu cầu về kết quả của 

luyện tập. Cuối mỗi chương trình luyện tập, lãnh đạo sẽ kiểm tra kết quả 

luyện tập, có đánh giá chất lượng. 

-  Để năng nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn của nghệ sĩ, 

Nhà hát có thể thông qua việc mời các chuyên gia giỏi cả trong nước và 

quốc tế tham gia huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho nghệ sĩ 

Nhà hát. công  việc này có thể đòi hỏi kinh phí tương đối lớn, nhưng hiệu 

quả rất rõ ràng, nhất là khi Nhà hát chuẩn bị xây dựng những chương trình, 

tiết mục lớn, đòi hỏi cao về chuyên môn nghệ thuật. 

-  Nhà hát có thể lựa chọn những nghệ sĩ trẻ, có tài năng và có tiềm 

năng phát triển trong tương lai cũng như các cán bộ làm công tác maketing 
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nghệ thuật, đạo diễn, tổ chức chương trình đi đào tạo ngắn hạn ở nước 

ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn. 

-  Để vươn tới tầm một nhà hát quốc gia và quốc tế, ngoài việc đầu tư 

kỹ thuật và trình độ nghệ thuật, Nhà hát cũng phải chú ý đến bồi dưỡng năng 

lực biểu diễn trong các buổi giao lưu, các liên hoan nghệ thuật quốc tế. Muốn 

đáp ứng yêu cầu công việc này, một trong những yêu cầu bồi dưỡng không 

thể xem nhẹ là bồi dưỡng nâng cao trình độ giao tiếp ngoại ngữ đối với cán 

bộ, nghệ sĩ của nhà hát. 

-  Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ biểu diễn hiện đại hiện nay 

trên thế giới, Nhà hát cũng phải cũng phải có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình 

độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hòa âm, phối 

khí, trang trí, thiết kế mỹ thuật. 

 Đối với đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ, viên chức làm 

công tác phục vụ cho hoạt động chung của Nhà hát cũng phải được thường 

xuyên bồi dưỡng nâng cao cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn lý luận chính 

trị và kỹ năng thực hành quản lý. 

3.2.2.4. Giải pháp về phát triển khán giả và marketing nghệ thuật 

Trong khoảng gần 20 năm trở lại đây, thông qua các dự án hợp tác 

nghệ thuật với một số tổ chức quốc tế như: Hội đồng Anh, Bộ Văn hóa 

Pháp và Quỹ Forrd… các kiến thức và kỹ năng về phát triển khán giả và 

marketing nghệ thuật hiện đại của thế giới mới được nghiên cứu và thực 

hành áp dụng rộng rãi trong các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam. 

Dự án đã chứng tỏ vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng thương 

hiệu, hình ảnh và tác động tới hiệu quả hoạt động, kinh doanh của đơn vị 

nghệ thuật biểu diễn.  

Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị rất quan tâm đến phát triển khán giả, 

quảng bá, maketing nghệ thuật nhằm xây dựng thị trường biểu diễn nghệ 
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thuật của Nhà hát. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác phát triển khán giả của 

Nhà hát chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu thu hút ngày càng nhiều 

khán giả đến với Nhà hát. Điều quan trọng nhất hiện nay đối với công tác 

phát triển khán giả là Lãnh đạo Nhà hát cần thành lập ngay bộ phận phát 

triển khán giả, quảng bá và truyền thông maketing với vài ba chuyên gia 

giỏi và chuyên sâu về maketing nghệ thuật. Việc đầu tiên của Nhóm 

chuyên gia này là tiến hành các nghiên cứu khoa học và thực tế về khán giả 

và thị trường của Nhà hát làm cơ sở để xây dựng các chiến lược và chương 

trình, kế hoạch công tác phát triển khán giả và maketing nghệ thuật. Trong 

các nghiên cứu này các chuyên gia phải đi sâu nghiên cứu các vấn đề như: 

-  Nghiên cứu về Nhà hát (chiến lược, mục tiêu, chương trình, sản 

phẩm của Nhà hát). 

-  Nghiên cứu, Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 

của công tác phát triển khán giả và maketing nghệ thuật. 

-  Phân tích về khán giả của Nhà hát, để có những kết quả phân tích 

định tính và định lượng chính xác về khán giả cần có sự phối hợp chặt chẽ 

với bộ phận bán vé và những bộ phận, cán bộ, nhân viên có quan hệ với 

khán giả. Việc xin thông tin cơ bản về khán giả (tên tuổi, số điện thoại và 

lưu trữ vào máy tính là việc không mấy khó khăn). Bộ phận chăm sóc 

khách hàng sẽ tiếp tục công việc kết nối với khách hàng, xây dựng mối 

quan hệ với từng nhóm khán giả và phát triển họ thành những khán giả 

tiềm năng và trung thành với Nhà hát trong những chương trình tiếp theo. 

-  Đối tượng khán giả của Nhà hát không chỉ là các cá nhân khán giả 

mua vé vào xem chương trình của Nhà hát mà còn là các cơ quan, tổ chức 

tiềm năng trên phạm vi cả nước. Phát triển khán giả ở đối tượng này cũng 

rất quan trọng, đặc biệt khi họ trở thành những đối tác ký những hợp đồng 

biểu diễn nghệ thuật lớn với Nhà hát hay hợp đồng biểu diễn cho nhân viên 

của họ. 
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-  Bộ phận phát triển khán giả cần phải tinh thông nghiệp vụ quảng 

cáo và truyền thông maketing nghệ thuật bởi lẽ đây là những công cụ rất 

hữu hiệu để phát triển khán giả của Nhà hát. 

-  Phát triển khán giả mới, khán giả tiềm năng là một yêu cầu quan 

trọng của công tác phát triển khán giả. Bộ phận phát triển khán giả cần xây 

dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát triển các đối tượng khán giả này. 

 Sau khi đã xây dựng được báo cáo phân tích khán giả với các nội 

dung đã nêu ở trên, Bộ phận phụ trách phát triển khán giả sẽ xây dựng dự 

thảo các Chương trình, Kế hoạch phát triển khán giả và marketing của Nhà 

hát trình Giám đốc Nhà hát xem xét, quyết định và triển khai. 

3.2.2.5. Giải pháp về giao lưu hợp tác 

Trong bối cảnh hiện nay, các ngành, các địa phương trên cả nước 

đều có các Nhà hát, đoàn nghệ thuật trực thuộc. Ngoài ra, còn có hàng 

nghìn đơn vị, tổ chức nghệ thuật ngoài công lập và các nghệ sĩ hoạt động tự 

do. Mỗi nhà hát, đơn vị biểu diễn nghệ thuật đều có đặc thù riêng, phong 

cách riêng. Bên cạnh sự cạnh tranh giữa các tổ chức nghệ thuật đối với 

những chương trình nghệ thuật biểu diễn có quy mô lớn, nhất là trong cơ 

chế tự chủ hiện nay, Nhà nước tăng cường hình thức đấu thầu tổ chức các 

sự kiện, thì khuynh hướng hợp tác giữa các đơn vị nghệ thuật biểu diễn và 

nghệ sĩ là vấn đề các đoàn nghệ thuật cần coi trọng. 

Khi được giao chủ trì các chương trình nghệ thuật lớn, có yêu cầu 

cao về chất lượng nghệ thuật, Nhà hát cần hợp tác với các đơn vị nghệ 

thuật khác để mời các nghệ sĩ nổi tiếng hay thuê thêm trang thiết bị của các 

đơn vị khác để phục vụ chương trình. Nhiều chương trình nghệ thuật, Nhà 

hát phải huy động hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, học sinh các trường nghệ 

thuật của các đơn vị khác tham gia. Hoặc trong các chương trình nghệ thuật 

đối ngoại, dù được giao chủ trì xây dựng, tổ chức chương trình, nhưng Nhà 

hát vẫn phải mời các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc tài năng từ các đơn vị khác tham 
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gia chương trình. Việc đi biểu diễn tại nhiều địa phương khác nhau, Nhà hát 

cũng tính đến việc thuê thiết bị biểu diễn để hạn chế sự vận chuyển, đồng thời 

bảo quản tốt hơn tình trạng kỹ thuật các phương tiện này. 

Đối với những chương trình nghệ thuật doanh thu, nhất là những 

chương trình nổi tiếng của Nhà hát, việc mời các ca sĩ nổi tiếng trên thị trường  

tham gia chương trình là điều cần thiết, Nhà hát cần mời cộng tác với những 

nghệ sĩ trước hết là với các nghệ sĩ từng xuất thân từ Nhà hát và nhiều ca sĩ thị 

trường nổi tiếng khác. 

Tại “Không gian văn hóa Việt” tại 16 Lê Thái Tổ - Hà Nội là nơi 

Nhà hát hàng ngày có ba buổi biểu diễn rối nước tại đây phục vụ khán giả, 

trước hết là khách du lịch. Nhà hát đã có sự kết hợp với các nghệ sĩ múa rối 

nước. Bên cạnh đó, Nhà hát nên tính đến việc đa dạng hóa các loại hình 

nghệ thuật tại khu này để thu hút thêm khán giả. 

Mỗi Nhà hát, đơn vị biểu diễn nghệ thuật đều có thế mạnh riêng. 

Việc giao lưu, trao đổi và hợp tác sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghệ 

thuật của Nhà hát, góp phần thu hút thêm khán giả đến với Nhà hát và nghệ 

sĩ của các đơn vị cũng được tăng thêm kinh nghiệm và thu nhập. 

Trong những năm qua, Nhà hát NTĐĐVN luôn là một trong những 

lựa chọn đầu tiên của Bộ VHTTDL khi cần cử đoàn nghệ thuật đi thực hiện 

các chương trình biểu diễn ở nước ngoài phục vụ các chuyến thăm của lãnh 

đạo cấp cao Đảng và nhà nước ta hay thực hiện các chương trình giao lưu 

nghệ thuật. Ngoài ra Nhà hát cũng nhiều lần đi biểu diễn theo lời mời biểu 

diễn phục vụ kiều bào ta ở nước ngoài. Đây là những chương trình giao 

lưu, giới thiệu văn hóa nghệ thuật Việt Nam là mục tiêu chính. Sau khi thực 

hiện cơ chế tự chủ, Nhà hát đã chủ động một phần kinh phí cử đoàn ra 

nước ngoài giao lưu biểu diễn. 

Nhà hát đã tổ chức một số chuyến biểu diễn doanh thu ở nước ngoài 

với thời gian kéo dài và biểu diễn ở nhiều địa phương khác nhau đem lại 
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hiệu quả kinh tế đáng ghi nhận bên cạnh những hiệu quả về giao lưu văn 

hóa và phát triển sự hiểu biết, tình cảm giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. 

Nhà hát cần tiếp tục phát triển loại hình hợp tác này trước hết là ở một số 

nước có đông người Việt Nam sinh sống như Châu Âu, Bắc Mỹ... 

Cơ chế tự chủ cũng tạo điều kiện cho Nhà hát nghiên cứu triển khai dự 

án đào tạo ở nước ngoài cho một số nghệ sĩ tài năng và có tiềm năng của 

Nhà hát. Đặc biệt Nhà hát hoàn toàn có khả năng tính đến dự án hợp tác với 

một đơn vị đào tạo K-pop của Hàn Quốc để thành lập các nhóm V- pop 

Việt Nam trực thuộc Nhà hát và góp phần tạo nên “làn sóng V-pop” cho 

khán giả trẻ trong nước. Đây là việc hoàn toàn khả thi trên nhu cầu của thị 

hiếu, thị trường âm nhạc đương đại ở Việt Nam và khả năng đáp ứng tốt 

của Nhà hát về nghệ sĩ, cơ sở vật chất kỹ thuật và mô hình V-pop của Nhà 

hát là hoàn toàn có thể có chỗ đứng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở 

Việt Nam. 

Tiểu kết  

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam là một trong số các Nhà hát 

mang tầm quốc gia, được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh Hùng Lao 

Động thời kỳ đổi mới”.  

Để tiếp tục giữ vững và phát triển danh tiếng và thương hiệu Nhà hát và 

vươn ra quốc tế trong tương lai, Nhà hát chủ trương đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng 58 Kim Mã - Hà Nội, xây dựng cơ sở này xứng tầm một Nhà hát Quốc 

gia với trang thiết bị kỹ thuật biểu diễn hiện đại, tiên tiến, đội ngũ nghệ sĩ tài 

năng, sáng tạo và một ban lãnh đạo quản lý hoạt động Nhà hát năng động. Từ 

thực trạng quản lý hoạt động của Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam, 

luận văn đã đưa ra những phương hướng mang tính lâu dài cũng như những 

định hướng cụ thể trong quản lý hoạt động để phát triển nhà hát trong thời 

gian tới.  

Kể từ khi Nhà hát hoàn toàn tự chủ về chi thường xuyên, kết quả 

hoạt động kinh doanh của Nhà hát vượt trội so với các nhà hát, các đơn vị 
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nghệ thuật biểu diễn trên cả nước. Để Nhà hát tiếp tục phát triển trong cơ 

chế mới, cần ấp dụng một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ. Đối 

với việc đầu tư phát triển hạ tầng, nghị định 16/2015 NĐ-CP đã giao đơn vị 

sự nghiệp công lập đã tự chủ về tài chính thì cũng được quyền tự chủ trong 

đầu tư phát triển hạ tầng của đơn vị thông qua vay vốn ngân hàng, liên 

doanh liên kết để đầu tư phát triển. Cho đến nay, cơ chế tự chủ của Nhà hát 

vẫn chưa đồng bộ, Nhà hát mới chỉ được tự chủ về tài chính.  

Trong các giải pháp mà luận văn nêu ra đều mang tính khả thi, như 

các vân đề sắp xếp lại tổ chức bộ máy nội bộ theo hướng tinh gọn, khoa 

học, phù hợp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ văn 

nghệ sĩ kế cận, giải pháp phát triển khán giả và maketing nghệ thuật, đẩy 

mạnh giao lưu hợp tác quốc tế. Việc thành lập một bộ phận chuyên môn để 

chăm lo công tác phát triển khán giả cho Nhà hát cũng như việc đảm nhận 

công tác quảng bá, quảng cáo và maketing nghệ thuật, được đào tạo về các 

tri thức, kỹ năng maketing nghệ thuật phát triển khán giả là đòi hỏi cấp 

thiết hiện nay của Nhà hát. Những người làm công tác này dứt khoát phải là 

những người được  

Với lợi thế về chức năng và khả năng của Nhà hát NTĐĐVN, Nhà hát 

hoàn toàn có thể tính đến việc hợp tác với đối tác nước ngoài để đào tạo, bồi 

dưỡng xây dựng các ban, nhóm nhạc vốn rất thu hút khán giả trẻ, mục tiêu 

chính mà Nhà hát hướng tới. Trong giao lưu hợp tác Quốc tế, bên cạnh 

các chương trình do Nhà nước cử, Nhà hát hoàn toàn có khả năng tính đến 

các chương trình biểu diễn nghệ thuật có doanh thu ở một số địa bàn quốc 

tế phù hợp. 
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KẾT LUẬN 

1. Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân Việt Nam vô cùng 

lớn. Đây là tiền đề hình thành lên các đoàn nghệ thuật trong đó có Nhà hát 

Nghệ thuật đương đại Việt Nam mà tiền thân là Đoàn ca múa nhân dân Trung 

ương. Trải qua hàng chục năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần thay 

đổi tên gọi khác nhau, Nhà hát luôn là một đơn vị đầu ngành trong hoạt động 

biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật. Cơ sở vật chất của Nhà hát không ngừng 

được đầu tư. Nhà hát có đội ngũ những nghệ sĩ tài năng trên các thể loại ca- 

múa- nhạc. Bộ máy quản lý hoạt động Nhà hát là những cán bộ có trách 

nhiệm, có tâm huyết với sự nghiệp của Nhà hát và đều xuất thân từ các nghệ 

sĩ có tên tuổi. Những điều này là nhân tố để Nhà hát phát triển. 

2. Quản lý hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 

được thể hiện trên các lĩnh vực như: quản lý bộ máy tổ chức, quản lý các hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật, quản lý các hoạt động tiếp thị - makerting, quản lý 

tài chính và trang thiết bị, cơ sở vật chất của Nhà hát... Nhưng hoạt động đó có 

vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Nhà hát, đồng thời góp 

phần gìn giữ, phát triển nền văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con 

người Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

3. Nhà hát NTĐĐVN là đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ 

VHTTDL đã thực hiện cơ chế tự chủ ngân sách chi thường xuyên từ 2012 

đến nay. Những kết quả hoạt động của Nhà hát trong thời gian qua đã đánh 

dấu bước trưởng thành của Nhà hát trong tư cách một đơn vị hoạt động sự 

nghiệp công lập. Đồng thời với kết quả đó, Nhà hát giúp cho lãnh đạo Bộ 

VHTTDL nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm phục vụ công tác chỉ đạo của 

Bộ đối với việc chuyển đổi cơ cấu của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Tuy 

nhiên, Nhà hát vẫn chưa thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

tổ chức bộ máy, nhân sự và trong đầu tư phát triển đơn vị. Để hoạt động 

của Nhà hát trở lên ổn định và phát triển trong việc áp dụng cơ chế của đơn 
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vị sự nghiệp công lập một cách đúng nghĩa, các cấp lãnh đạo cần nghiên 

cứu sớm ban hành các văn bản hướng dẫn đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và đầu tư phát 

triển của đơn vị. 

4. Nhà hát NTĐĐVN là một Nhà hát quốc gia có uy tín chuyên môn 

và thương hiệu vững chắc. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà hát trong 

5 năm qua là hết sức ấn tượng. Đây là sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi 

của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nghệ sĩ của toàn Nhà hát. Tuy nhiên, để 

tiếp tục phát triển bền vững, Nhà hát cần nghiên cứu đưa ra các kế hoạch, 

giải pháp đồng bộ và quyết liệt.  

Xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tinh và hiệu quả là 

giải pháp đầu tiên mà Nhà hát phải tính đến. Nhà hát đã đúc rút được 

những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để tăng nguồn thu và để 

nguồn thu trong hoạt động kinh doanh của Nhà hát ổn định và tăng trưởng 

bền vững, Nhà hát cần tìm tòi, sáng tạo các giải pháp tài chính khác nhau từ 

việc tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình của Nhà hát đến đa dạng 

hóa các loại hình, phương thức hoạt động dịch vụ có thu. 

 Nhà hát đặc biệt cần chú ý đến công tác nghiên cứu thị trường, 

quảng cáo và truyền thông maketing nghệ thuật. Để thực hiện công tác này 

hiệu quả, cần có những chuyên gia được đào tạo chính quy có giá trị thực 

và kỹ năng tốt về quảng bá, phát triển thị trường và phát triển khán giả.   

Nhà hát cũng cần tính đến mở rộng hoạt động không chỉ địa bàn trong 

nước mà cả ở một số nước, khu vực tiềm năng, có thể đem lại nguồn thu cho 

Nhà hát đặc biệt là ở các nước có đông Kiều bào ta sinh sống. 
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Phụ lục 1 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ HÁT 

 

 

1.1. Trụ sở 58 Kim Mã 

(Nguồn: Tác giả chụp tháng 4/2018) 

 

1.2. Trụ sở 16 Lê Thái Tổ 

(Nguồn: Tác giả chụp tháng 4/2018) 
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1.3. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát (1986- 2016) 

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 

 

 

1.4. Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động 

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 
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1.5. Đêm nhạc Như cánh vạc bay- kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc 

sĩ Trịnh Công Sơn (Nguồn: Tác giả chụp tháng 4/2018) 

 

1.6. Chương trình Sắc mầu văn hóa các dân tộc Việt Nam 

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 
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1.7. Chương trình biểu diễn phục vụ kiều bào tại Melbuorne- Úc 

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 

 

1.8. Chương trình Đêm Hoàng thành năm 2015 

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 
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1.9. Chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2015 

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 

 

 

1.10. Chương trình Sáng mãi niềm tin 

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 
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1.11. Poste quảng cáo Chương trình Thu vàng lời ru 

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 

 

1.12. Poste quảng cáo chương trình Lối cũ ta về  

(Nguồn: Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN  

CỦA NHÀ HÁT 

2.1. Chương trình dàn dựng và công diễn năm 2012 

- Chương trình Lễ tổng kết năm 2011 của Công An thành phố Hà 

Nội ngày 06/01/2012 

- Chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Đại Đoàn Kết ngày 

09/01/2012 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội 

- Chương trình nghệ thuật Mừng năm mới của Đài truyền hình VTC 

ngày 11/01/2012 tại Lạc Trung 

- Chương trình Xuân Quê Hương- Rồng Thiêng hội tụ ngày 

15/01/2012 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội  

- Chương trình Đường về xứ Nghệ ngày 18/01/2012 tại Nhà Hát 

Lớn Hà Nội 

- Chương trình Hội nghị xúc tiến đàu tư Quảng Ninh ngày 

23,24/02/2012 tại Khu du lịch Tuần châu 

- Chương trình kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam ngày 

25/02/2012 

- Chương trình Đón ngài Chủ tịch New Wonders sang thăm Việt 

Nam ngày 29/03/2012 

- Chương trình tiếp khách Ấn Độ của ngài Bộ trưởng Bộ Văn hóa 

thể thao và Du lịch ngày 20/04/2012 tại Không gian Văn hóa Việt 16 Lê 

Thái Tổ 

- Chương trình đón nhận Vịnh Hạ Long- Kỳ quan thiên nhiên mới 

Thế giới ngày 27/04/2012 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. 

- Chương trình Quảng Trị khúc ca Anh hùng - nhân kỷ niệm 40 năm 

giải phóng tỉnh Quảng Trị (1972-2012 ) ngày 1/5/2012 tại Sân vận động TP 

Đông Hà Quảng Trị. 
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- Chương trình Cầu truyền hình kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh 

Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2012  

- Chương trình Ký ức tháng 7 ngày 21/7/2012 tại Khu di tích Ngã 

Ba Đồng Lộc 

- Chương trình công bố quyết định công nhận Di tích Quốc gia đặc 

biệt Tân Trào ngày 16/8/2012 tại Tân Trào. 

- Chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Thành phố Thái nguyên 

và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất tại Quảng trường 20/8 thành 

phố Thái Nguyên ngày 19/10/2012 

- Chương trình Điện Biên Phủ trên không ngày 20/12/2012.  

2.2. Chương trình dàn dựng và công diễn năm 2013:  

- Chương trình Kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Kontum 

(09/02/0912 - 09/02/2013) từ ngày 28/01/2013- 02/02/2013 tại Sân vận 

động Kontum. 

- Chương trình phục vụ Hội nghị ASEAN của Bộ Công Thương 

ngày 08/03/2013 tại khách sạn Intercon. 

- Chương trình biểu diễn phục vụ Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành 

Điện ảnh Việt Nam ngày 14/03/2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

- Chương trình Khai mạc và biểu diễn nghệ thuật CARNAVAN Hạ 

Long ngày 27/04/2013 Tại Hạ Long Quảng Ninh. 

- Chương trình Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng Bảo 

vệ chính trị 3- Tổng cục Chính Trị Bộ Công An ngày 25/09/2013. 

-  Chương trình Đêm hội doanh nhân người lính thời bình ngày 

7/09/2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

- Chương trình Khai mạc và Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần 

thứ 18 từ ngày 14-16/10/2013 tại Tuần châu quảng Ninh. 

- Chương trình Kỷ niệm 50 năm thành lập Tỉnh Quảng Ninh ngày 

19/10/2013 tại Quảng Ninh. 
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-  Chương trình Hội nghị ABU của Đài truyền hình Việt Nam ngày 

26-28/10/2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

- Chương trình Festivan Trà Thái Nguyên 2013 từ ngày 05-

11/11/2013 tại Hồ Núi Cốc Tp Thái Nguyên. 

- Chương trình Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VIII ngày 

08/12/2013 tại Cung Điền Kinh Hà Nội 

-  Chương trình Khai mạc và Bế mạc tại Liên hoan Truyền hình 

Toàn quốc từ ngày 18-21/12/2013 

- Chương trình Nhạc hội “ Chào năm mới 2014 “ ngày 31/12/2013 

tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tp Vinh tỉnh Nghệ an. 

2.3. Chương trình dàn dựng và công diễn năm 2014: 

- Chương trình phục vụ Quốc hội Campuchia của Chủ tịch Nguyễn 

Sinh Hùng ngày 4/1/2014 tại khách sạn Melia. 

- Chương trình phục vụ Ban Tổ Chức Trung Ương ngày 6/1/2014 

tại số 2 Hoàng Văn Thụ 

- Chương trình Chào xuân 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tiếp Ngoại giao Đoàn và các tổ chức Quốc tế ngày 

16/1/2014. 

- Chương trình Sáng mãi Niềm tin theo Đảng kỷ niệm 84 ngày 

thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014) ngày 25/1/2014 

tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. 

- Chương trình phục vụ Chủ Tịch Quốc hội tiếp đoàn Đại biểu Cấp 

cao Hội đồng Hiệp thương Nhân dân nước CH Indonesia ngày 3/3/2014 tại 

khách sạn Melia. 

- Chương trình phục vụ Quốc hội Lào ngày 11/3/2014 tại khách sạn 

Melia. 

- Chương trình nghệ thuật Học tập và làm theo tấm gương Chủ Tịch 

Hồ Chí Minh ngày 14/5/2014 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. 
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- Chương trình nghệ thuật “ Bác Hồ một tình yêu bao la “ kỷ niệm 

124 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014 ) ngày 

19/5/2014 tại Quảng trường Lý Thái Tổ. 

- Chương trình Đồng Lộc - Ngã ba bất tử Kỷ niệm 46 năm chiến 

thắng lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và 10 tấm gương hy sinh của các cô gái 

Thanh niên xung phong (24/7/1968 - 24/7/2014 ) vào ngày 23- 25/7/2014 

tại Ngã ba Đồng Lộc 

- Chương trình kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí 

Minh “ Ngợi ca Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng Dân tộc, 

Danh nhân Văn hóa Thế giới “ ngày 30/8/2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

- Chương trình Lễ xuất quân của đoàn Thể thaoViệt Nam tham dự 

ASIAD 17 tại Incheon Hàn Quốc ngày 13/9/2014 tại Bảo tàng Hồ Chí 

Minh- Hà Nội. 

- Chương trình Tháng mười Hà Nội - kỷ niệm 60 năm ngày Giair 

phóng Thủ Đô (10/10/1954-10/10/2014 ) ngày 10/10/2014 tại Quảng 

trường Cách mạng Tháng 8 Nhà hát Lớn Hà Nội. 

- Chương trình Giao lưu Nghệ thuật Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt 

Nam ngày 20/10/2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội  

- Chương trình tại Lễ kỷ niệm 210 năm Đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành 

lập Thành phố Thanh Hoá, công bố Quyết định Đo thị loại I và đón nhận 

Huân chương Độc lập hạng Nhất vào ngày 16/11/2014 tại Quảng trường 

Lam sơn Thanh Hóa. 

- Chương trình Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân 

Việt Nam 22/12/1944-22/12/2014 “ Bước chân Người Lính “ ngày 

18/12/2014. 

2.4. Chương trình dàn dựng và công diễn năm 2015: 

- Chương trình “Sáng mãi niềm tin” do Báo Nhân Dân và Ban 

Tuyên giáo tổ chức ngày 29/1/2015 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
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- Chương trình Đêm hội đoàn kết Nghị viện nhân dịp Đại hội đồng 

Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132 ) “ Sắc mầu Văn hóa 

các Dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa Dân tộc Việt Nam. 

- Chương trình nghệ thuật phục vụ sự kiện Thủ Tướng Chính Phủ 

Nguyễn Tấn Dũng chiêu đãi cấp Nhà nước nhân dịp IPU-132 tại  “ Đêm 

Thành Hoàng “  ngày 31/3/2015 tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long-Hà 

Nội. 

- Chương trình “Dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh” ngày 28,29/4/2015 

tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

- Chương trình nghệ thuật “ Sáng mãi tên Người Hồ Chí Minh “ kỷ 

niệm 125 ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015). 

- Chương trình Đồng Lộc - Cõi thiêng bất tử, kỷ niệm 47 năm chiến 

thắng lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và 10 tấm gương hy sinh của các cô gái 

Thanh niên xung phong (24/7/1968-24/7/2015) vào ngày 23/7/2015 . 

- Chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống CAND Việt 

Nam , 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và đón nhận danh hiệu anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công An tỉnh Hải Dương ngày 

3,4/8/2015 tại Hải Dương. 

- Chương trình Bảy thập kỷ vinh quang- kỷ niệm 70 năm Cách 

mạng tháng tám, Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(2/9/1945-2/9/2015 ) ngày 2/9/2015 tại Quảng trường Ba Đình-HN. 

- Chương trình ra mắt Truyền hình Nhân Dân (cầu truyền hình Hà 

Nội - Tp Hồ Chí Minh ) Ngày 1/9/2015 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. 

- Chương trình Lễ diễu binh diễu hành Chào mừng 70 năm Cách 

mạng Tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

sáng ngày 2/9/2015 tại Quảng trường Ba Đình. 

Chương trình Chào năm mới 2015 - Hào khí Sông Lam ngày 31/12/2015 

tại Quảng trường Hồ Chí Minh Tp Vinh tỉnh Nghệ An. 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC PHỎNG VẤN 

STT Họ tên Chức vụ, nghề nghiệp 

1 Nguyễn Quỳnh Trang Giám đốc nhà hát 

2 Bùi Thanh Huệ Phó Giám đốc Nhà hát 

3 Quang Thị Hiếu Phòng Hành chính tổng hợp 

4 Nguyễn Hữu Tài Diễn viên đoàn múa 

5 Lâm Ngọc Hà Diễn viên đoàn múa 

 

 


