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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam là một đất nước có nền văn hoá đặc sắc, lâu đời gắn liền 

với lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc. Với hơn 54 tộc người anh 

em cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đã tạo nên sự phong phú, đa 

dạng, giao thoa giữa các phong tục tập quán mang đậm nét đặc trưng bản 

sắc văn hóa các tộc người vừa đa dạng lại vừa thống nhất.  

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các thế hệ người Việt không ngừng 

bồi đắp những tinh hoa văn hoá của dân tộc, đồng thời còn chịu ảnh hưởng 

và học hỏi từ sự du nhập của nhiều nền văn hoá trên thế giới, kể đến như 

nền văn hoá Trung Quốc, Đông Nam Á, và một số nước phương Tây như 

Pháp, Mỹ... 

Dường như tất cả cùng hoà quyện lại thành một thể thống nhất và 

hoàn chỉnh, tạo nên nguồn tài nguyên văn hoá khổng lồ, nguồn tinh hoa dồi 

dào, tuôn trào mạnh mẽ nuôi dưỡng biết bao nhiêu lớp thế hệ người Việt 

khôn lớn, làm rạng danh tổ quốc, kế thừa và phát huy thêm những giá trị 

quý báu. 

Văn hóa dân gian là một trong những giá trị văn hoá vô cùng quý giá 

của dân tộc, bởi ở đó có biết bao các loại hình, thể loại nghệ thuật đã và 

đang được nhân dân lưu truyền từ đời này qua đời khác chủ yếu bằng 

phương thức truyền miệng. 

Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam. Chèo phát 

triển mạnh ở vùng Châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, về sau lan rộng dần về phía 

Nam (đến vùng Huế). Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân 

tộc. Chèo mang tính quần chúng và được coi là một loại hình sân khấu của 

hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách 

nói ví von giàu tính tự sự, trữ tình nên loại hình nghệ thuật này dễ đi vào 

lòng người, gắn liền với đời sống văn hoá tinh thần của con người. 
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 Tuy nhiên, khi đối mặt trước những đổi thay của sự phát triển kinh tế 

nhảy vọt, khoa học kỹ thuật, thông tin đại chúng trở nên phổ biến hơn, 

cũng như việc ảnh hưởng từ sự du nhập của các nền văn hoá khác trên thế 

giới... Nghệ thuật chèo là loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống mang 

tính cộng đồng, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người nông dân xưa và 

nay, là tiếng nói khát vọng của người lao động. Chèo vừa dân gian lại vừa 

bác học. Ở chèo chứa đựng rất nhiều giá trị văn hóa dân tộc như: âm nhạc, 

múa, biểu diễn và các thể loại nghệ thuật khác (ngôn ngữ, trang phục, đạo 

cụ, mỹ thuật…) cùng hòa quện làm nên một loại hình nghệ thuật rất đỗi 

Việt Nam và vô cùng độc đáo. 

Ninh Bình, được mệnh danh là một trong chiếc nôi của chèo cổ. Một số 

tư liệu còn khẳng định cho rằng chèo có từ Ninh Bình. Nơi đây có nhiều 

thể loại ca hát đặc sắc gần với chèo như hát xẩm. Một trong nghệ nhân nổi 

tiếng về hát xẩm là cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Bà vừa là tác giả, vừa là diễn 

viên đồng thời là người thày trao truyền, biểu diễn và sáng tác nhiều tác 

phẩm xẩm có giá trị để cho đời. Nối tiếp thế hệ đi trước, nơi đây có nhiều 

nghệ nhân, nghệ sĩ tài danh hiện đã và đang làm nghề thực thụ có đóng 

góp cho ngành Chèo cả nước nói chung, chèo Ninh Bình nói riêng, đó là 

các nghệ sĩ: Thúy Mùi, Hạnh Nhân, Thúy Ngần, Mai Thủy, Quang 

Thập… 

Ninh Bình xưa và nay là đất văn hiến lâu đời. Nghệ thuật Chèo với những 

giá trị độc đáo của nó, Ninh Bình càng phải nỗ lực hơn để xứng đáng không 

hổ thẹn với cha ông dày công xây dựng đất nước. Nghệ thuật Chèo là bản 

sắc dân tộc, là niềm tự hào của người dân Ninh Bình. Nhà hát Chèo Ninh 

Bình những năm gần đây đã góp sức khơi dậy niềm tự hào đó của người dân 

quê hương. Công tác quản lý, điều hành, tổ chức và triển khai nghệ thuật 

Chèo cho ra Chèo ở Ninh Bình có những thành tựu đáng kể.  

Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của 

nhân dân không chỉ ở Ninh Bình mà còn cho người dân cả nước và 
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khách quốc tế đến đất Ninh Bình hiểu về hơn bản sắc văn hóa dân tộc 

Việt Nam. 

Nhà hát Chèo Ninh Bình là đơn vị hoạt động nghệ thuật chèo chuyên 

nghiệp, gồm 2 đoàn chèo. Nhà hát được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ 

Đoàn nghệ thuật chèo Ninh Bình. Đây là Nhà hát Chèo nằm trên vùng 

đất kinh đô Hoa Lư xưa vốn được coi là đất tổ của sân khấu Chèo từ thế kỷ 

X. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, hiện nay chèo Ninh Bình vẫn là một 

trong những cái nôi hát chèo ở nước ta. Trong không gian văn hóa nghệ 

thuật Chèo, Nhà hát Chèo Ninh Bình thuộc chiếng Chèo xứ Nam, ngoài 

Chèo nhà hát còn có vai trò bảo tồn các loại hình nghệ thuật văn hóa dân 

gian khác như xẩm, hát văn, quan họ. 

Trong điều kiện hiện nay khi có rất nhiều các loại hình nghệ thuật 

hiện đại để người dân lựa chọn, các loại hình nghệ thuật truyền thống nói 

chung, nghệ thuật Chèo nói riêng gặp không ít khó khăn. Hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình cũng không nằm ngoài quy 

luật đó. Làm gì để duy trì và quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát Chèo 

Ninh Bình trở thành vấn đề có ý nghĩa cấp bách không chỉ với lãnh đạo 

tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, đặc biệt là cán bộ, viên chức nhà hát. 

Là một nghệ sĩ, cùng tham gia công tác quản lý, biểu diễn tại Nhà hát 

Chèo Ninh Binh, tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn, hiểu sâu sắc về giá 

trị bản sắc của Chèo đồng thời cần phải nghiên cứu tìm ra biện pháp nâng 

cao công tác quản lý tổ chức biểu diễn chèo tại nhà hát để góp phần nhỏ bé 

của mình vào việc xây dựng một nhà hát Chèo thực sự chuyên nghiệp và 

giàu bản sắc văn hóa dân tộc.  

Với lý do trên, tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình”. 

2. Lịch sử vấn đề 

Trình bày về vấn đề này, luận văn của tôi sẽ nghiên cứu với hai 

nguồn tư liệu, đó là nghệ thuật Chèo và quản lý văn hóa nghệ thuật. 
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Về nghệ thuật Chèo, có thể nói, Chèo là một trong những loại hình 

nghệ thuật vô cùng đặc sắc và lâu đời trong kho tàng văn hoá Việt. Nghệ 

thuật Chèo đã trở thành đề tài nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học, nghệ 

sĩ cả trong và ngoài nước, không gian nghệ thuật đa chiều vô cùng phong 

phú được soi rọi từ nhiều lăng kính đặt ở các phương vị khác nhau. Số tư 

liệu thiết thân đến đề tài như các cuốn: 

 Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam của tác giả Tô Vũ, 

Nxb Âm nhạc 1996. Cuốn này đề cập nhiều về lý lẽ trong âm nhạc truyền 

thống Việt Nam, đặc biệt là ông đã đề xuất việc thành lập khoa thanh nhạc 

cổ truyền; từ trang 281 đến trang 313, nói về những vấn đề kịch hát truyền 

thống qua hội diễn sân khấu 1970, trong đó có phần viết về nhạc Chèo cổ 

một cách khái quát đại cương như: đề cập về vấn đề nhạc cổ, đại cương về 

kỹ thuật Chèo cổ… 

 Cuốn Lịch sử nghệ thuật Chèo của tác giả Hà Văn Cầu, Nxb Thanh 

Niên, năm 2011 là công trình nghiên cứu về lịch sử các giai đoạn hình 

thành và phát triển của loại hình nghệ thuật Chèo (chủ yếu là 3 thời kỳ: 

giai đoạn từ thế kỷ XI - XV, giai đoạn từ thế kỷ XV - XVIII và giai đoạn 

từ thế kỷ XIX đến nay). 

Cuốn Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc, Nxb Văn hoá - Thông tin 

năm 2007 của hai tác giả Hoàng Kiều và Hà Hoa, đã nghiên cứu chỉ tập 

trung nghiên cứu những làn điệu Chèo cổ ở tỉnh Thái Bình, nơi đây là một 

trong những cái nôi của Chèo, và có nhiều điệu Chèo mang đặc trưng rất 

riêng, đặc sắc mà không thấy có ở nơi nào khác; Điểm khác nữa của cuốn 

sách ở chỗ nghiên cứu những làn điệu Chèo cổ có chọn lọc nên đã có đầy 

đủ các bản nhạc (5 dòng kẻ) để minh họa, ngoài ra, sách còn giải mãi điển 

cố lời thơ, khảo dị… của những làn điệu Chèo do các nghệ nhân Chèo ở 

Thái Bình hát. Có thể nói, cuốn sách Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc giúp 

ích rất nhiều cho những người đã, đang học nghề Chèo và các nhà nghiên 

cứu âm nhạc Chèo.  
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 Tập sách Chèo một hiện tượng sân khấu dân tộc của tác giả Trần 

Bảng, Nxb Sân khấu, năm 1994: chủ yếu nghiên cứu về sân khấu Chèo (sân 

khấu dân tộc, sân khấu tự sự), nghệ thuật Chèo (nghệ thuật ngẫu hứng) và 

những vấn đề bảo tồn và phát triển. 

 Hay tư liệu Về nghệ thuật Chèo của tác giả Trần Việt Ngữ, Viện Âm 

nhạc Việt Nam, năm 1996: là công trình nghiên cứu về nguồn gốc, quá 

trình hình thành, phát triển của Chèo; các đặc điểm của Chèo cổ, Chèo văn 

mình, Chèo cải lương; nắm vững nghệ thuật cổ xây dựng Chèo mới. 

Cuốn 150 điệu Chèo cổ của tác giả Bùi Đức Hạnh, Viện Âm nhạc 

xuất bản chủ yếu nghiên cứu về làn điệu Chèo, chứ không dành trang viết 

cho quản lý hoạt động nghệ thuật Chèo. Sách Những nguyên tắc cơ bản 

trong nghệ thuật Chèo của tác giả Trần Đình Ngôn, Nxb Sân khấu, năm 

2005 lại trình bày chủ yếu nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp sáng 

tác trong Chèo truyền thống. 

 Nghệ thuật múa Chèo của tác giả Lê Ngọc Canh, Nxb Sân khấu, năm 

2003: tập trung nghiên cứu sâu về mảng nghệ thuật múa trong Chèo.  

 Tư liệu Bước đầu tìm hiểu sân khấu Chèo của Trần Việt Ngữ và 

Hoàng Kiều, Nxb Văn hoá, năm 1964 khá thích hợp cho người mới tìm 

hiểu về loại hình nghệ thuật - sân khấu Chèo, cuốn sách này bàn luận một 

cách khái quát về nhiều khía cạnh trong Chèo. 

 Luận án tiến sỹ Nghệ thuật Chèo trong đời sống văn hóa cư dân ở 

Thái Bình được bảo vệ năm 2008 của tác giả Hà Hoa và luận văn thạc sỹ 

Nghệ thuật Chèo ở làng Khuốc là hai tài liệu nói khá kỹ về nghệ thuật Chèo 

ở Thái Bình. Những giá trị của nghệ thuật trong biểu diễn, âm nhạc và múa 

chèo được khắc họa, phân tích minh chứng thuyết phục. Đặc biệt luận văn 

thạc sỹ viết về nghệ thuật Chèo ở làng Khuốc đã chỉ ra một số nét riêng và 

khẳng định hai tích Chèo cổ Phan Trần và Từ Thức là do các nghệ nhân 

Chèo làng Khuốc sáng tạo. Chưa kể luận văn cũng đã sưu tầm được trên 20 
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làn điệu và phân tích những nét độc đáo và mối tương quan ảnh hưởng của 

Ca trù trong Chèo ở làng Khuốc. 

Ngoài ra, một số luận văn nghiên cứu về phương pháp dạy học hát 

dân ca nói chung, hát Chèo nói riêng cũng được các tác giả trình bày, khảo 

cứu, có thể kể đến một số đề tài như: Đưa hát Chèo vào chương trình đào 

tạo chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc - Công tác Đội trường Cao đẳng Hải 

Dương của tác giả Lục Vĩnh Hưng, Đưa một số làn điệu Chèo cổ vào 

chương trình dạy học môn Hát dân ca tại trường Trung cấp Văn hoá Nghệ 

thuật Nam Định tác giả Nguyễn Thị Thuý Hoa… 

Các tư liệu về quản lý văn hóa nghệ thuật, thấy có một số công trình 

kể sau: 

Cuốn Quản lý văn hóa, tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của tác 

giả Phan Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2014 

là cuốn sách nói về định hướng sự phát triển và tổ chức xác định mục tiêu, 

hướng mọi nỗ lực cá nhân về quản lý văn hóa. 

Công trình Cơ chế tự chủ tài chính cho hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật và xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhìn từ góc độ tài chính 

của nhóm tác giả Nguyễn Danh Ngà, Nguyễn Danh Thuận… 

 Cuốn Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của 

tác giả Nguyễn Chí Bền (chủ biên) Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2010. Nội 

dung tư liệu tập trung nói về thực trạng biểu diễn nghệ thuật sân khấu ở 

Việt Nam. Đánh giá những thành tựu và khó khăn của các tổ chức BDNT 

hiện nay. Cuốn sách cũng có những đề xuất về phát triển nguồn nhân lực 

trong nghệ thuật thông qua các chính sách về tuyển dụng, đào tạo và sử 

dụng con người.  

Cuốn Hợp tác quốc tế về văn hóa trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam 

của tác giả Lê Thị Hoài Phương, Nxb Khoa học Xã hội, năm 2009. Nội 
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dung của tư liệu này tập trung đánh giá mặt ưu điểm và hạn chế của mô 

hình quản lý hành chính trong lĩnh vực văn hoá, đồng thời cũng đề cập đến 

những bất cập cơ chế quản lý, công tác đào tạo, quản lý con người trong tổ 

chức văn hóa nghệ thuật. Cuốn Văn hóa khái niệm và thực tiễn của tác giả 

Hà Xuân Trường cũng đề cập đến một số nội dung về xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở. 

 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Phần VI 

nội dung nói về văn hóa. 

Các Nghị định 52, 60… của Chính phủ về cơ chế chính sách quản lý 

nghệ thuật biểu diễn. 

Quá trình nghiên cứu, chúng tôi sẽ tiếp thu, tham khảo một số các 

bài viết như: Về tình hình nghệ thuật sân khấu Việt Nam hôm nay của tác 

giả Trần Trí Trắc (1991); Xã hội hóa hoạt động sân khấu - Thực trạng và 

giải pháp của tác giả Nguyễn Thị Minh Thái (2005); Diễn viên kịch hát 

dân tộc trước thềm hội diễn của tác giả Trần Thị Minh Thu ( 2009);… đề 

cập đến đời sống, khó khăn và cố gắng nỗ lực làm nghề, cũng như một số 

chính sách bất cập của nhà nước cho đội ngũ cán bộ, nhạc công, diễn viên 

kịch hát dân tộc. 

 Những tư liệu kể trên thấy khác luận văn của học viên nghiên cứu 

một trường hợp cụ thể là quản lý tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát 

Chèo Ninh Bình. Tuy nhiên, những tư liệu này lại là vốn quý giúp tôi thu 

lượm được để làm cơ sở lý luận, soi chiếu làm nền móng thực tiễn nghiên 

cứu nội dung của đề tài. Đồng thời sẽ là tư liệu quý cho tác giả trong suốt 

quá trình làm việc, học tập và nghiên cứu về hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình, nơi tôi công tác. Tác giả cũng sẽ cố 

gắng làm rõ những vấn đề trong luận văn của mình mới và khác các tư 

liệu kể trên. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

  Quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát Chèo tỉnh Ninh Bình nhằm 

duy trì và bảo tồn nghệ thuật Chèo, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động 

nghệ thuật Chèo của Nhà hát Chèo Ninh Bình hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Tìm hiểu về thực trạng hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát 

Chèo Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

 - Đề xuất một số giải pháp góp phần duy trì và quản lý hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sao cho 

có chất lượng tốt hơn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 - Thực trạng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo 

Ninh Bình từ năm 2015 đến nay. 

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật Chèo tại Nhà hát Chèo Ninh Bình. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Hiện nay, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại Nhà hát Chèo 

Ninh Bình có các loại hình: Rối nước, Ca múa nhạc tổng hợp, hát Xẩm, hát 

Văn, hát Quan họ, hát Chèo… tuy nhiên luận văn chỉ tập trung nghiên cứu 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo. 

 - Các vở diễn, chương trình về Chèo khá phong phú, đề tài lựa chọn 

một số tác phẩm/vở Chèo tiêu biểu để nghiên cứu. 

- Do cơ chế quản lý và biến động sáp nhập, tách tỉnh… nên luận văn 

không nghiên cứu lịch sử hình hành Nhà hát mà chỉ đi khái quát có tính 

chất giới thiệu, đồng thời luận văn dành thời gian khảo sát hoạt động biểu 

diễn Chèo nơi đây từ năm 2015 đến nay.  
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5. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng chủ yếu các phương pháp sau: 

 - Phương pháp nghiên cứu tổng hợp   

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành (phương pháp nghiên cứu lý 

luận sân khấu, quản lý văn hóa và văn hóa học).  

- Phương pháp phân tích so sánh một số vấn đề về nghệ thuật và 

công tác quản lý văn hóa. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 - Luận văn sẽ góp phần nghiên cứu về thực trạng và một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát Chèo 

Ninh Bình. 

- Luận văn có thể là một trong những tài liệu tham khảo cho cán bộ 

quản lý về lĩnh vực nghệ thuật nói chung, quản lý hoạt động biểu diễn tại 

Nhà hát Chèo Ninh Bình hiện nay nói riêng. 

7. Bố cục của luận văn 

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

văn được kết cấu gồm 3 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và một số đặc điểm của nghệ thuật Chèo 

 Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn ở Nhà hát Chèo 

Ninh Bình 

 Chương 3: Biện pháp nâng cao công tác quản lý hoạt động biểu diễn 

tại Nhà hát Chèo Ninh Bình 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM 

CỦA NGHỆ THUẬT CHÈO 

 

1.1. Quản lý hoạt động và biểu diễn nghệ thuật Chèo 

1.1.1. Quản lý 

Thuật ngữ "quản lý" được giải thích bằng nhiều cách thức khác nhau 

và cũng chưa có định nghĩa nào được các nhà nghiên cứu thống nhất hoàn 

toàn. Koontz và O’Donnell thì cho rằng công việc quản lý là quan trọng: 

“Nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản 

là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với 

nhau trong các nhóm đó có thể hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã 

định” [52, tr.18]. 

Còn tác giả Mary Parker Follett thì cho rằng: “Quản lý là nghệ thuật 

đạt được mục đích thông qua người khác”. Stephen Robbins và Timothy 

A.Judge cũng khẳng định “Nhà quản lý là một cá nhân, người đạt được các 

mục tiêu thông qua người khác”….  

James Stoner và Stephen Robbins cũng giải thích định nghĩa 

tương đối đầy đủ: “Quản lý là tiến trình, hoạch định, tổ chức, 

lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong 

tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm 

đạt được mục tiêu đã đề ra”. Nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà cho rằng: “Quản lý 

chính là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát các 

nguồn lực và hoạt động của hệ thống xã hội nhằm đạt được mục 

đích của hệ thống với hiệu lực và hiệu quả cao một cách bền 

vững trong điều kiện môi trường luôn biến động” [68, tr.38]. 
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Trong cuốn Management and the Arts (Quản lý và nghệ thuật) của 

Byrnes, tác giả cũng cho rằng quản lý là một nghệ thuật, theo nghĩa đó là 

một khả năng hay kỹ năng đặc biệt của một người nào đó phát triển và ứng 

dụng trong đời sống. Quản lý cũng là một khoa học, tính khoa học của 

quản lý xuất phát từ tính quy luật của các quan hệ quản lý trong quá trình 

hoạt động của hệ thống xã hội bao gồm những quy luật kinh tế, công nghệ, 

xã hội… những quy luật này sẽ giúp các nhà quản lý nhận thức và vận 

dụng trong quá trình quản lý nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. 

Các trích dẫn trên, nghiên cứu về QL cho thấy, những nhà QL phải 

thực hiện tốt các hoạt động QL nhằm đạt được mục tiêu như mong đợi của 

mình, những hoạt động đó gồm: 

Hoạch định, xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết, tổ chức, lãnh đạo, 

kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm, động viên, khích lệ hoặc phê 

bình, chỉnh sửa… Tuy nhiên, việc quản lý chỉ có thể thành công khi người 

quản lý coi trọng nhân lực, kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc quản lý một 

cách chuyên nghiệp đồng thời có ứng xử uyển chuyển hài hòa với môi 

trường và sự biến động của công việc và cuộc sống. “Như vậy, nhà quản lý 

phải sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực trong tổ chức để đạt được mục 

tiêu, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất” [68, tr.45]. 

1.1.2. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo 

Bàn về quản lý BDNT mà trong đó QL con người BDNT (NN, NS) 

là trung tâm, là cốt lõi nhất. Trong cuốn giáo trình Quản lý nguồn nhân lực 

trong các tổ chức nghệ thuật của các tác giả Nguyễn Thị Lan Thanh, 

Nguyễn Thị Xuân… khái niệm về QL nguồn nhân lực như sau: 

Nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật được hiểu là 

toàn bộ đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên đang làm việc với tất 

cả khả năng vốn có của mình về thể lực, trí lực, phẩm chất đạo đức và đặc 

biệt là khả năng sáng tạo nghệ thuật [52, tr.13]. 
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Như vậy, khái niệm này nhấn mạnh đến đội ngũ NNL trong tổ chức 

VHNT, những năng lực và thể chất cần có của NNL đặc thù này. Còn tác 

giả Byrnes đưa ra định nghĩa về QL nguồn nhân lực nghệ thuật đó là:Quản 

lý nhân lực là một chức năng của nhà quản lý. Mục đích của quá trình này 

là xây dựng các điều kiện làm việc có thể khuyến khích và cổ vũ quá trình 

sáng tạo cho các nghệ sĩ, đội ngũ nhân viên. Sự trưởng thành của một tổ 

chức phụ thuộc nhiều vào việc giải quyết các vấn đề tiền lương, đào tạo 

nhân lực, xây dựng cơ cấu tổ chức, xác định chức trách của mỗi bộ phận và 

cá nhân [65]. 

Như vậy, có thể khái niệm QL BDNT Chèo là quản lý định hướng, 

hoạch định, kế hoạch, tổ chức, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực 

nghệ thuật Chèo. Các hoạt động đó do chính con người thực hiện với các 

phương tiện, công nghệ hỗ trợ để hoàn thành tốt kế hoạch chiến lược, chiến 

thuật nghệ thuật Chèo đề ra. QL BDNT Chèo cũng chính là QL đội ngũ cán 

bộ, công nhân viên tổ chức, hành chính (kế toán, thủ quỹ, lái xe, hậu 

đài…), nghệ sĩ (đạo diễn, tác giả, diễn viên, nhạc công,…) của đơn vị nghệ 

thuật Chèo, mà cụ thể là là Hát Chèo Ninh Bình nhằm phát huy những tiềm 

năng nghệ thuật của con người trong tổ chức BDNT nơi đây bao gồm thể 

lực và trí lực (đặc biệt là khả năng sáng tạo nghệ thuật) phù hợp, đáp ứng 

được sứ mệnh và sự phát triển bền vững của tổ chức nghệ thuật Nhà hát 

Chèo Ninh Bình. 

1.1.3. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Chèo 

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Chèo chính là sự tập hợp con người 

(các nghệ sĩ, diễn viên, công nhân viên…) trong đơn vị nghệ thuật thuộc 

Nhà hát thực hiện đúng và tuyên truyền hiệu quả đường lối chính sách 

Đảng, Nhà nước, ý nguyện của nhân dân tỉnh Ninh Bình nói riêng, cả nước 

Việt Nam nói chung; thực hiện triển khai hiệu quả từ các khâu xây dựng kế 

hoạch, tổ chức luyện lập, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật Chèo có chất 
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lượng nhằm mang đến cảm xúc, nhận thức và hành động thẩm mỹ tốt đẹp 

cho cộng đồng ở Ninh Bình, xây dựng tình đoàn kết, nhân ái, bao dung, lợi 

ích tốt đẹp của nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của 

tỉnh phát triển bền vững. 

Biểu diễn nghệ thuật Chèo bao gồm những loại hình nghệ thuật được 

biểu diễn trên sân khấu hoặc biểu diễn những kỹ năng nghệ thuật riêng có 

của Chèo như: Múa Chèo, hát Chèo, diễn Chèo, trang trí, trang phục, đạo 

cụ Chèo… Trong đó ba thành tố nghệ thuật quan trọng nhất của Chèo đó 

là Múa, hát và diễn. BDNT Chèo bao gồm BDNT của diễn viên trên sân 

khấu luôn là trung tâm, bên cạnh đó yếu tố múa hát diễn của diễn viên 

được xem là căn bản, đặc trưng, đặc điểm, quan trọng không thể thiếu.  

Việc tổ chức BDNT được nghiên cứu trong luận văn là những tổ 

chức hoạt động nghệ thuật Chèo tại Nhà hát Chèo Ninh Bình. Đây là một 

Nhà hát, một cơ quan, tổ chức hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực 

BDNT Chèo và một số loại hình nghệ thuật khác (hát Xẩm, hát Văn, Ca - 

Múa - Nhạc tổng hợp, Múa rối nước, Quan họ…) trực thuộc Sở VH&TT 

tỉnh Ninh Bình QL trực tiếp. Tổ chức Nhà hát Chèo Ninh Bình hiện có 

nhiều các hoạt động ở nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật khác, nhưng hoạt 

động BDNT Chèo là nổi trội hơn cả, luận văn cũng dành thời lượng nghiên 

cứu chủ yếu về BDNT Chèo. 

1.1.4. Vai trò quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo 

Quản lý là hoạt động cần thiết đối với mọi lĩnh vực hoạt động trong 

xã hội. QL giúp các hệ thống xã hội thích nghi được với môi trường, nắm 

bắt các cơ hội để tồn tại và phát triển. Tương tự, QL hoạt động BDNT 

Chèo cũng là một trong những chức năng cơ bản của hoạt động QL, trong 

đó có quản lý con người hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo (nhân lực), 

nhằm giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan đến con người gắn với công 

việc của họ trong tổ chức BDNT Chèo. 
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Quản lý văn hóa nói chung, QL hoạt động BDNT Chèo nói riêng có vai 

trò quan trọng trong việc định hướng lâu dài cho sự phát triển văn hóa bản sắc 

của dân tộc. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn coi văn hóa là một mặt 

trận, người nghệ sĩ được gọi là “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng” thông qua 

các tác phẩm BDNT trên sân khấu và các trương trình nghệ thuật ở không 

gian khác. 

Các tổ chức BDNT nói chung, nghệ thuật Chèo nói riêng đều dựng 

các vở diễn ở thể loại nghệ thuật riêng biệt của mình (Nhà hát Tuồng dàn 

dựng - BD nghệ thuật Tuồng, Nhà hát Chèo dàn dựng - BD nghệ thuật 

Chèo, Nhà hát Cải lương dàn dựng - BD nghệ thuật Cải lương, Nhà hát 

Múa rối nước dàn dựng – BD nghệ thuật Múa rối nước…). Ngoài ra, một số 

Nhà hát, đoàn, cơ quan tổ chức nghệ thuật còn dàn dựng - BD chương trình 

nghệ thuật tổng hợp hoặc một số thể loại, loại hình khác. Ví dụ như Nhà hát 

Chèo Ninh Bình, tuy tên là Nhà hát Chèo nhưng lại có hoạt động BDNT 

nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật khác nhau (như đã kể ở mục trên). 

Lịch sử đã chứng minh, dù trong bối cảnh nào, thì hầu hết các tổ 

chức BDNT công lập, mà ở đó là các Đoàn/Nhà hát nghệ thuật chuyên 

nghiệp có ở địa phương và Trung ương vẫn được nhà nước bao cấp gần 

như hoàn toàn. Các đơn vị tổ chức nghệ thuật này luôn trung thành với 

Đảng, Tổ quốc, phục vụ và định hướng, tuyên truyền đường lối chính sách 

của Đảng, Nhà nước đồng thời định hướng về nhận thức thẩm mỹ tốt đẹp 

cho nhân dân. Luôn nỗ lực phấn đấu, tìm tòi, sáng tạo để đem đến cho 

quần chúng, nhân dân, các cộng đồng những tác phẩm nghệ thuật tốt nhất 

có thể. 

Hiện nay, trong bối cảnh chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu 

bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam, đã tạo ra những thách thức không nhỏ cho các tổ chức nói chung, đặc 

biệt là tổ chức nghệ thuật truyền thống Tuồng, Chèo, Cải lương nói riêng. 
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Nếu như trước đây, các tổ chức BDNT được Nhà nước tài trợ, bao cấp 

hoàn toàn cho các hoạt động VHNT, thì nay khuynh hướng đã cắt giảm 

khá nhiều. 

Bên cạnh đó, các tổ chức nghệ thuật đã và đang theo vận hành theo 

lộ trình tự chủ từng phần hay toàn phần, thì cơ chế QL trong các tổ chức 

nghệ thuật vẫn được nhấn mạnh theo nội dung chính trị tư tưởng, các tác 

phẩm nghệ thuật trước khi được đầu tư hay công diễn luôn có hội đồng 

nghệ thuật thẩm định, sửa chữa theo ý kiến của hội đồng nhằm đảm bảo 

được tính tư tưởng trong chương trình nghệ thuật [68, tr.66]. 

Sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện giải trí khác, đặc biệt là 

phương tiện truyền thông đại chúng với các chương trình giải trí hấp dẫn 

khác, đặc biệt là phương tiện truyền thông đại chúng với các chương trình 

giải trí hấp dẫn đã thu hút lượng công chúng không nhỏ. Các tổ chức 

BDNT phải cạnh tranh gay gắt với các phương tiện giải trí. Đứng trước 

thực tế đó, đòi hỏi QL VHNT phải thay đổi và tăng cường đổi mới và 

nâng cao công tác QL trong việc hoạch định chính sách, xây dựng kế 

hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá, kích thích sáng tạo nghệ 

thuật… nhất là QL nguồn năng lượng, sự sáng tạo của đội ngũ NS nhằm 

đáp ứng với nhu cầu thưởng thức, cơ chế thị trường, tiến tới tự chủ của 

các đơn vị BDNT. 

Quản lý nghệ thuật có những nét tương đồng với khoa học QL nói 

chung, nhưng đồng thời cũng có những điểm riêng biệt của QL trong một 

lĩnh vực cụ thể. Đó là, QL nghệ thuật. Tuy áp dụng những điểm cơ bản 

chung của kiến thức QL như: tài chính, kế toán, QL con người, tiếp thị, 

kiểm tra - giám sát… như các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

khác. Thì QL nghệ thuật vẫn có những đặc thù rất riêng. Có thể nói, QL 

nghệ thuật là đặc thù, QL hoạt động nghệ thuật Chèo còn đặc biệt hơn nữa. 

Đây là một lĩnh vực mang tính sáng tạo và tính nhân văn, những sản phẩm 
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văn hóa tinh thần luôn đi trước, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, 

ngoài ra vẫn phải đảm bảo cả yếu tố giải trí… Rõ ràng, đây là một lĩnh vực 

hoạt động đặc thù, chịu mức độ rủi ro rất cao. 

Có nghĩa là: 

Hầu hết các tổ chức biểu diễn nghệ thuật hiện nay đều hoạt động 

trên cơ sở tiền bán vé và các nguồn đầu tư vì mục tiêu lợi 

nhuận… nhưng bên cạnh đó, các tổ chức BDNT không chỉ đặt ra 

mục tiêu là kinh tế như các tổ chức khác, mà còn có mục tiêu 

quan trọng đó là mục tiêu về nghệ thuật và chính trị [68, tr.51]. 

Như vậy, QL nghệ thuật mang cả hai yếu tố khoa học và nghệ thuật. 

Tính khoa học trong QL nghệ thuật được thể hiện ở quan điểm tư duy hệ 

thống, tôn trọng quy luật khách quan, lý luận gắn với thực tiễn. Nhưng hoạt 

động QL VHNT không chỉ là lĩnh vực thực hành đơn thuần là thợ nghề, 

cần sự chính xác, chỉnh chu, mà hoạt động BDNT thường không ngừng 

biến đổi cả trong thời gian, có khi vượt tầm thời gian, khung cảnh, tư tưởng 

thời đại. Quản lý VHNT cũng đồng thời phải xử lý các tình huống có cả 

trong khách quan và chủ quan, nên phụ thuộc vào tài nghệ của từng người, 

đó là nghệ thuật QL. 

Nghệ thuật QL thể hiện trong việc sử dụng phương pháp, công cụ 

dùng người, nghệ thuật giao tiếp, ứng xử… từ đó, khiến mọi người trong tổ 

chức nhiệt tình hơn ngay cả khi không có người QL ở đó. Khoa học là làm 

thế nào để mọi người thực hiện được điều đó. Như vậy, QL bao gồm bốn 

yếu tố cơ bản: lên kế hoạch, tổ chức, QL và giám sát đánh giá kết quả và 

hiệu quả của QL. 

Quản lý nghệ thuật được hiểu như việc quản lý phi lợi nhuận 

nhằm tạo ra các cơ hội tiếp xúc giữa nghệ sĩ và công chúng mà 

còn thúc đẩy sự sáng tạo của nghệ sĩ và đảm bảo cho sự phát 

triển của nghệ thuật. Quản lý nghệ thuật, cho dù được coi là tổ 
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chức phi lợi nhuận, nhưng cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung 

của một xã hội. Đó là, trước những thay đổi của nền kinh tế bao 

gồm hệ thống giá cả, tình trạng thất nghiệp, sự thay đổi của chính 

sách, lãi xuất ngân hàng, nhu cầu tiêu dùng… tất cả đều ảnh 

hưởng đến các vấn đề của tổ chức nghệ thuật. Như vậy, nhà quản 

lý nghệ thuật hiệu quả nhất là những người biết kết hợp những 

năng khiếu của mình trong nghệ thuật với những kiến thức về 

quản lý [68, tr.58]. 

Không chỉ riêng ở Việt Nam, mà nhiều nước trên thế giới đang có 

khuynh hướng cắt giảm nguồn bao cấp từ nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức 

nghệ thuật. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và giao lưu giữa 

các nước, đòi hỏi nhà QL BDNT không chỉ bằng lòng với những kiến thức 

cũ mà cần phải trang bị các kiến thức, kỹ năng phù hợp, nhằm giải quyết 

các vấn đề khác nhau của QL, nhằm đạt được mục tiêu cả về văn hóa và lợi 

nhuận trong tổ chức nghệ thuật. Bởi sản phẩm nghệ thuật không chỉ đơn 

thuần là sản phẩm mang yếu tố tinh thần mà còn phải bao gồm cả khía cạnh 

kinh tế. Nếu như trước đây nhà QL BDNT có thể là NS gắn bó với tổ chức 

lâu năm là đủ, thì hiện nay QL nghệ thuật đòi hỏi người QL cần phải học 

những kiến thức về bộ môn nghệ thuật nào đó, kèm theo là các chứng chỉ 

kinh doanh về QL nghệ thuật, hoặc đạt được các tiêu chuẩn về QL nghệ 

thuật. Đây chính là điểm mới trong QL nghệ thuật hiện nay. 

Quản lý BDNT khi áp dụng các kiến thức QL một cách khoa học thì 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức sẽ ngày càng được nâng cao. 

Hiệu quả mà các tổ chức BDNT hướng tới đó là: nâng cao chất lượng sáng 

tạo nghệ thuật, tiếp cận với khán giả, nâng cao vai trò của tổ chức nghệ thuật 

trong cộng đồng và tạo nên hiệu quả về mặt thương mại cho tổ chức. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, quản lý BDNT đã không ngừng sáng 

tạo khi áp dụng các kiến thức được lấy từ các tổ chức kinh doanh trong xã 
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hội để áp dụng trong các tổ chức nghệ thuật, nhằm nâng cao chất lượng và 

phát triển trong lĩnh vực VHNT. Điều này vừa tạo ra cơ hội cho VHNT 

phát triển, nhưng đồng thời cũng nâng cao năng lực chuyên môn cho các 

nhà QL nghệ thuật hiện nay. 

1.1.5. Chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Nhằm đạt được hiệu quả cao về quản lý hoạt động BDNT trong tổ 

chức nghệ thuật, thì các vấn đề bao gồm quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm 

của người lao động luôn là mối quan tâm hàng đầu của công tác QL. Tùy 

từng tổ chức nghệ thuật mà đặc điểm, cơ cấu tổ chức, nhân lực, tài chính, 

kỹ thuật công nghệ… trong thực tiễn cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, QL 

hoạt động BDNT của Nhà hát hay bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều 

thực hiện các hoạt động cơ bản, đó là: xác định nhu cầu của tổ chức về con 

người, lập kế hoạch (nghệ thuật và hoạt động) tuyển dụng, bố trí, sắp xếp 

nhân lực, đào tạo, trả lương, khen thưởng, kỷ luật… 

Việc thu hút nguồn nhân lực cũng là một trong chức năng quan 

trọng.Chức năng này gồm nhiều hoạt động như: dự báo, hoạch 

định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển chọn nhân lực, 

thu nhập, lưu trữ, theo dõi, xử lý các thông tin về nhân lực đã và 

đang làm tại tổ chức nghệ thuật. Do vậy, mỗi tổ chức nghệ thuật 

cần lên kế hoạch về NNL, bám sát vào chiến lược dài hạn và cụ 

thể, tìm hiểu kỹ thị trường lao động và phải biết chỉ ra lợi ích mà 

người lao động có được, tổ chức sẽ phát triển họ như thế nào nếu 

họ được tuyển chọn[68, tr.66]. 

Việc đào tạo và phát triển con người cần được đảm bảo cho mỗi NS 

trong đơn vị nghệ thuật có kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. QL cũng cần phải tạo cơ hội cho họ phát triển tối đa 

năng lực cá nhân. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng thường lựa chọn và áp 

dụng đa dạng, theo tình hình thực tế BDNT của từng tổ chức nghệ thuật. 
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Nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cũng phụ thuộc vào thời 

điểm và đặc thù của từng loại hình nghệ thuật. 

Duy trì nhân lực, giữ người, tạo nguồn, phát triển nguồn con người, 

NS và hoạt động BDNT là để kích thích, động viên và duy trì, phát triển 

các mối quan hệ trong tổ chức nghệ thuật, đặc biệt trong hoạt động sáng tạo 

nghệ thuật. Chức năng kích thích, động viên trong QL hoạt dộng BDNT mà 

cụ thể là NS vô cùng cần thiết, kịp thời. Động viên, khích lệ trong tổ chức 

nghệ thuật là một công việc quan trọng, bởi những con người công tác 

trong lĩnh vực VHNT nói chung, nghệ thuật Chèo nói riêng mang tính chất 

đặc thù, sáng tạo, làm ra các sản phẩm tinh thần, mang yếu tố xúc cảm 

chiếm vai trò trọng yếu nên, những động viên khích lệ kịp thời như một 

món quà rất giá trị, mang lại kết quả hơn mong đợi cho tập thể và cá nhân 

tổ chức BDNT. 

Các chức năng thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và duy trì khả năng, tạo 

điều kiện để các hoạt động BDNT của NS được thăng hoa, có chất lượng 

cao là những công việc quan trọng trong QL VHNT, của các tổ chức nói 

chung và tổ chức BDNT nói riêng. Tổ chức thu hút nhân tài  và phát triển 

tài năng trong đặc thù nghệ thuật còn phụ thuộc vào việc duy trì và thúc 

đẩy như thế nào thông qua chính sách, cách thức quản lý có phù hợp hay 

không. Do đó, chức năng thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhất là năng lực 

chuyên môn và duy trì có mối quan hệ cần chặt chẽ với nhau. 

Tuyển được người có năng lực về làm việc ở tổ chức nhưng 

không hướng dẫn, đào tạo lại họ phù hợp với sứ mệnh của tổ 

chức BDNT, thì nhân lực dù có tài năng, sau một thời gian không 

tiếp tục đào tạo cũng không phát huy hiệu quả đối với công việc. 

Bên cạnh đó, chế độ lương thưởng và các chính sách khuyến 

khích động viên nguồn nhân lực luôn kịp thời, song hành với các 

chức năng trên là những yếu tố sẽ giúp cho tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật luôn thành công và phát triển [68, tr.81]. 
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1.1.6. Đặc điểm của tổ chức biểu diễn nghệ thuật  

1.1.6.1. Đặc điểm chung 

Biểu diễn nghệ thuật là ngành nghệ thuật mang tính tập thể vì cần 

nhiều sự hợp tác của các cá nhân và hoạt động linh hoạt của tập thể, cá 

nhân đó. Mỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật thường là kết quả sáng tạo 

của nhiều người với nhiều nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Nếu quá trình 

hoạt động BDNT có một số khâu, thậm chí có khi chỉ một khâu không 

hoàn thành, thì kết quả nghệ thuật có thể không như mong muốn, thậm chí 

có thể hỏng cả chương trình nghệ thuật. 

Các tổ chức BDNT có những đặc thù riêng của một lĩnh vực mang 

bản chất sáng tạo. Bởi các tổ chức BDNT tồn tại được là nhờ vào tài năng 

của những con người sáng tạo. Thứ nữa, các tổ chức BDNT luôn đi đầu 

trong việc định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, nên việc quản lý sự sáng 

tạo bằng nhiều cách khác nhau trong việc thử nghiệm các mô hình tổ chức 

nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của các cá nhân. Chính vì vậy, yếu tố sáng tạo là 

huyết mạch của các tổ chức BDNT. 

Tổ chức BDNT là một tập thể sáng tạo, bao gồm trong đó có các cá 

nhân sáng tạo và sản phẩm của tổ chức nghệ thuật là sản phẩm của tập thể 

sáng tạo. Sự sáng tạo tập thể trong sản phẩm nghệ thuật khác biệt so với 

một sản phẩm hội họa đó là người nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm hội họa, 

có khi chỉ là cá nhân, nhưng sản phẩm nghệ thuật của tổ chức BDNT, là 

sự kết hợp của nhiều cá nhân sáng tạo với nhau như: nghệ sĩ xiếc, múa, 

ca… mới hoàn thành nên tác phẩm. Do đó, có thể thấy tổ chức BDNT là 

tổ chức sáng tạo.  

C.Leadbeater (2005), cho rằng sự sáng tạo chính là huyết mạch 

của tổ chức nghệ thuật. Bởi các tổ chức nghệ thuật như là sự sáng 

tạo vì môi trường văn hóa xung quanh nó và làm cho tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật trở nên sáng tạo. Đồng thời, các tổ chức 
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nghệ thuật phụ thuộc vào những tài năng, những con người sáng 

tạo. Các tổ chức nghệ thuật cần dẫn đầu trong quản lý sáng tạo 

bằng việc thử nghiệm các mô hình tổ chức mới để thúc đẩy sự 

sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau [55, tr.132]. 

Có thể nói, sự sáng tạo là sự sống còn của con người hay bất kỳ tổ 

chức nào, đặc biệt là tổ chức BDNT, vì nếu trong công việc cũng như trong 

cuộc sống, con người hoặc tổ chức, hoạt động mà không có sự thay đổi, 

sáng tạo thì sẽ không thể tồn tại trước một môi trường luôn thay đổi và biến 

động. Một tổ chức nếu thiếu vắng tài năng thì các nguồn vốn liên quan 

cũng không còn mạnh mẽ. Tác giả ví rằng nếu tổ chức thiếu vắng tài năng 

giống như một chiếc thùng rỗng, nếu kêu có to đến mấy cũng không thu hút 

được khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…  

Như vậy, tổ chức nào có được những con người tài năng, tổ chức đó 

sẽ có cơ hội phát triển. 

Tổ chức BDNT còn mang trong mình những đặc điểm riêng mà các 

tổ chức khác không có được, đó là, bên cạnh việc áp dụng các kỹ năng 

quản lý hành chính nói chung, thì tổ chức BDNT phải đặc biệt quan tâm 

đến tạo môi trường và động lực làm việc cho người nghệ sĩ nhằm giúp cho 

con người làm nghệ thuật có được cảm giác thoải mái, tôn trọng, cảm xúc 

thăng hoa trong quá trình tập luyện và biểu diễn. Có được như vậy thì tổ 

chức BDNT mới có những sản phẩm nghệ thuật độc đáo và mang đậm tính 

sáng tạo của cá nhân, tập thể. 

1.1.6.2. Đặc thù quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo 

Chủ trương đó đã được thể hiện qua các Nghị định số 10/2002/NĐ-

CP ngày 16 tháng 1 năm 2002 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. 

Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự, tài chính 
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đối với mỗi đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các tổ chức nghệ thuật. 

Quy định về tự chủ tài chính và tổ chức bộ máy, biên chế, nhân lực, 

QLNNL trong tổ chức nghệ thuật nhằm hướng tới giải phóng các nguồn lực 

để phát triển. Trao quyền tự chủ về tài chính nhằm phát huy quyền tự chủ 

toàn diện trong việc tổ chức bộ máy biên chế, nhân lực và phát triển NNL 

của tổ chức nghệ thuật. Theo Nghị định này, các tổ chức BDNT công lập 

có quyền tự chủ và biên chế nhân lực rõ ràng, được tự quyết định biên chế 

và tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. Nhà QL trong các tổ chức nghệ 

thuật được quyền quyết định thuê, khoán công việc đổi với những công 

việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; kí hợp đồng thuê khoán 

các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn 

của tổ chức nghệ thuật. Đồng thời nhà QL chịu trách nhiệm quyết định việc 

tuyển dụng cán bộ, viên chức theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. 

Quyết định việc điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, thôi việc... thuộc quyền 

QL theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, QL tại Nhà hát Chèo trong cả nước hiện nay chủ yếu vẫn 

là bao cấp. Trong tổ chức nghệ thuật, mặc dù là tổ chức sáng tạo, có tính 

đặc thù, nhưng các NS, viên chức không có ngạch bậc riêng, do vậy QL đối 

tượng thuộc lĩnh vực sáng tạo vẫn theo cách QL hành chính giống như các 

tổ chức khác ngoài xã hội. Bên cạnh đó, tạo động lực về mặt tinh thần bao 

gồm vinh danh và trao tặng các danh hiệu cho những người hoạt động nghệ 

thuật là một hình thức tạo động lực. Đây cũng là những nhân tố thúc đẩy sự 

sáng tạo và cống hiến của người lao động. Để tạo động lực, nhà QL tổ chức 

BDNT có thể áp dụng nhiều cách như: trang bị cho người lao động đa dạng 

về kỹ năng để giúp họ luôn thay đổi môi trường làm việc, bằng cách luân 

chuyển công việc hợp lý, như vậy sẽ giảm bớt sự nhàm chán, đồng thời tạo 

dựng hệ thống thời gian linh hoạt cho đội ngũ làm nghệ thuật. Người QL sẽ 

không quá khắt khe QL về mặt thời gian, mà người nhân viên có thể tự sắp 
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xếp lịch làm việc phù hợp với nhu cầu cá nhân để làm việc với năng suất 

cao nhất. Trong môi trường tự do sáng tạo của tổ chức nghệ thuật, ở đó 

người nghệ sĩ tự khẳng định được năng lực sáng tạo của bản thân, đồng 

thời có ý thức, trách nhiệm kết nối với xã hội, cộng đồng, nhất là ý thức 

làm việc tập thể, đặc thù của nghệ thuật Chèo, thông qua việc biểu diễn tác 

phẩm nghệ thuật Chèo đến với công chúng thì việc xây dựng kế hoạch của 

cơ quan, Nhà hát, cá nhân, Đội, Đoàn là cực kỳ quan trọng. Chưa kể việc tổ 

chức điều hành sao cho các cá nhân được sáng tạo, luôn tìm tòi và cống 

hiến hết mình về nghệ thuật vừa đặc sắc dân tộc vừa mới mẻ độc đáo mang 

dấu ấn cá nhân. 

Với các yếu tố nêu trên, khi con người được tạo động lực phù hợp và 

khen chê đúng lúc, đúng chỗ, kịp thời thì tất yếu người lao động, nhóm lao 

động, tổ chức lao động sẽ cống hiến hết mình. Những thành quả của công 

việc sẽ đạt chất lượng cao, sự thành công của cá nhân cũng sẽ là thành công 

của tổ chức nghệ thuật, của đoàn, của Nhà hát. Từ đó sẽ mang thương hiệu, 

nguồn lợi, danh tiếng và sự phát triển bền lâu cho đơn vị nghệ thuật. 

Sở dĩ, ở chương 1, chúng tôi trình bày khá kỹ về khái niệm, chức 

năng, đặc điểm của nghệ thuật Chèo, bởi vì, chính nghệ thuật Chèo có ảnh 

hưởng không nhỏ tới lề lối làm việc, kế hoạch, tổ chức, giờ giấc, kỷ luật, 

tính cách, đạo đức nghề nghiệp… của các nghệ sĩ. Sự hồn hậu, chất phác, 

gần gũi, giản dị của Chèo ảnh hưởng ghê gớm tới hoạt động nghệ thuật của 

người nghệ sĩ Chèo. Với bản chất của người nông dân Việt Nam luôn khao 

khát hòa bình, yêu đất, yêu nước, yêu quê hương, trọng tình, dung dị và hài 

hước,… tất cả yếu tố đó hầu như đều có trong tổ chức của hoạt động 

BDNT Chèo, nghệ sĩ Chèo, QL hoạt động BDNT Chèo. 

Người NS Chèo, có thể tạm gọi, họ chính là những nông dân tri thức 

sinh ra và lớn lên chủ yếu ở vùng Châu thổ sông Hồng. Họ cũng từ làng 

quê, những tình cảm hạt lúa củ khoai, những hoạt động quay tơ dệt vải, 
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những lối sống trọng tình làng xóm, nên nhu cầu về vật chất phục vụ cuộc 

sống có thể không quá lớn, thậm chí có phần dung dị; với những tình cảm, 

những hành xử mềm mỏng, thư thái, nhẹ nhàng và thậm chí là duy tình, 

yêu ca hát, yêu nghệ thuật, thích bông đùa, thích được thể hiện tài năng, 

sống nhiệt tình, đặc biệt dễ tổn thương… nói chung chất văn hóa làng 

vẫn thấm đẫm chính trong những con người là NS, NN ngành sân khấu 

truyền thống nói chung, ngành Chèo nói riêng. Và còn nữa, việc học 

hành, nghiên cứu của họ, những nhân lực ngành nghề SK truyền thống 

cũng thích đơn giản, có phần ngại khó, ngại tìm tòi quy luật và thậm chí là 

ngại khám phá. 

Những bản chất đó không phải tự nhiên NS có, mà từ trong sâu thẳm 

gia tộc, làng xóm, quê hương đã nuôi dưỡng họ. Nên, những câu hát, những 

LK, XT trong làn điệu Chèo, những ngôn ngữ dí dỏm, hài hước và dung dị 

trong nhân vật Chèo hay những câu ca dao, tục ngữ hoặc những trang phục, 

đạo cụ gần gũi với cuộc sống của người nông dân nông thôn miền Bắc, đã 

ngấm sâu vào cuộc sống của họ, như có sẵn trong họ và được người NS 

nuôi dưỡng một cách tự nhiên, nên lẽ tất yếu những tính cách, phong cách 

đó sẽ tồn tại với họ lâu. 

Đặc biệt hơn, tính bẩm sinh yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên, thích 

thơ ca, bản tính trọng tình, dễ tổn thương… là những nguồn cội, nguyên cớ 

tạo nên những ưu điểm như : hồn hậu, nhiệt tình, tận tụy, cố thủ là thuận lợi 

cho việc giữ gìn bản sắc, phong tục, lề lối làm việc cổ, cũ, giàu tính truyền 

thống hơn là cách làm mau lẹ, hoạt bát, bứt phá, giám nghĩ, giám làm, giám 

chịu trách nhiệm, giám đổi mới, sẵn sàng xả thân, bứt phá, từ bỏ cái cổ, 

cái truyền thống tức thì. Nên khi cơ chế thị trường mở ra, sự hội nhập văn 

hóa, kinh tế, công nghệ 4.0 với các nhà QL ngành SK truyền thống, QL 

ngành Chèo, đội ngũ NS các nhà hát, đoàn Chèo ít nhiều khá khó khăn, 

nan giải. 
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Với những con người làm Chèo, nói câu chuyện của mẹ chồng nàng 

dâu, tình cha con, anh em, bạn bè ở làng xóm bằng những lối kể chuyện dí 

dỏm, hài hước hóa, xa gần, khoa chương, ngoa ngoắt là hoàn toàn gần gũi. 

Còn với họ chúng ta QL theo kiểu quá quy lát, bài bản, khoa học, chặt 

chẽ… sẽ dễ bị đánh gục. Nói như vậy, không có nghĩa quản lý hoạt động 

BDNT Chèo là vui vẻ, là la cà, không cần vật chất, tiền bạc hay không cần 

có kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá. Nhưng rõ ràng, QL hoạt động 

BDNT Chèo có khác với QL các ngành nghề nghệ thuật, càng khác hơn 

với các ngành nghề khác. 

Như vậy, việc quản lý hoạt động BDNT nói chung, nghệ thuật Chèo 

nói riêng, mà cụ thể là con người NS Chèo rất cần sự hiểu biết về Chèo, về 

hoạt động nghệ thuật Chèo, đặc biệt về tâm tính, trí tuệ, sự sáng tạo nghệ 

thuật giàu bản sắc dân tộc của người NS Chèo. 

1.2. Một số đặc điểm của nghệ thuật Chèo 

Sở dĩ chúng tôi trình bày mục này, bởi lẽ, với quan điểm quản lý 

BDNT Chèo cần phải hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản mà thành tố 

quan trọng của Chèo sẽ hơn là hiểu Chèo mông lung. Trong phần dưới đây, 

luận văn dành một số trang tìm hiểu khái quát về đặc điểm của nghệ thuật 

Chèo như một gợi mở về công tác quản lý BDNT chèo thêm sâu sắc, thực 

tế hơn, đồng thời cũng thể hiện tính QL đặc thù của nó. 

1.2.1. Khái niệm về Chèo 

Theo Từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học Vietlex, Nxb Đà 

Nẵng, xuất bản 2008: “Chèo là một loại hình kịch hát dân gian cổ truyền, 

làn điệu bắt nguồn từ dân ca Bắc Bộ”. Trong cuốn Việt Nam từ điển của 

Hội Khai Trí Tiến Đức in năm 1954 lại cho rằng Chèo là “lối hát tựa như 

hát Bội” và trước đó Bội là “cuộc diễn trò, cuộc hát Tuồng”. Từ điển Tiếng 

Việt của Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ (1992) giải thích Chèo là “kịch hát 

dân gian cổ truyền, là điệu bắt nguồn từ dân ca”. Từ điển Văn học của Nxb 
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Khoa học Xã hội (1983) có ghi: “Chèo là hình thức kịch hát dân gian Việt 

Nam, một loại hình kể chuyện bằng sân khấu độc đáo của dân tộc...”. 

 Theo Nguyễn Thúc Khiêm - Nam Phong (tập 26, số 144 năm 2009): 

“Chèo là bởi tiếng trào đọc chệch ra, diễn sự tích bật cười của người đời cổ 

làm vui để xem cho thoả thích, để dạy người ta răn chừa”. Trong cuốn sách 

Vị trí âm nhạc Chèo Khuốc - Thái Bình với sự phát triển in folio, nhạc sĩ 

Hoàng Kiều đề cập: “Chèo cũng là một loại hình sân khấu luân lý hoặc sân 

khấu đạo đức... Nói chung phần lớn các nhà nghiên cứu Chèo đều gọi Chèo 

là loại sân khấu đậm tính dân gian”. 

Theo tác giả Tô Vũ cho rằng: 

Chèo là một sự tích hát và diễn trên sân khấu với sự cộng tác của 

một dàn nhạc đệm; Chèo là một sản phẩm nghệ thuật sân khấu 

gồm một nội dung phong kiến bình dân (do bình dân tạo tác hay 

mô phỏng) dưới những triều đại thịnh trị đóng kinh đô ngoài Bắc 

và một hình thức đặt trên cơ sở ngôn ngữ và âm thanh tiếng nói 

Bắc Bộ [67, tr.318]. 

 Như vậy, hầu hết các vở Chèo đều bắt nguồn từ một tích truyện nào 

đó. Dựa vào, các nghệ nhân đã sáng tạo bẻ làn, nắn điệu nên những lời ca 

tiếng hát, những giai điệu, điệu múa, nhạc đệm... cho phù hợp với nhân vật.  

Trong cuộc thảo luận khoa học về nghệ thuật sân khấu Chèo tại 

trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh (tháng 10 năm 2014) tác giả Trần 

Đình Ngôn cho rằng: tích là văn (cốt truyện) còn dịch là diễn. Tác giả Hà 

Hoa lại đưa ra một công thức về Chèo đó là: Tích + Dịch → Trò...  

Theo tác giả thì: 

Chèo là chữ Trò đọc chệch, chữ Trò chính là bao hàm nhiều loại 

hình, thể loại nghệ thuật như cốt truyện, trang trí, hát, múa, diễn, 

nhạc cụ, đạo cụ, trang phục... thông qua các nghệ nhân, nghệ sĩ 

và khán giả tạo thành. Trong nghệ thuật Chèo có ba thành tố căn 
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bản nhất là Múa, Hát, Diễn theo các thủ pháp có những đặc điểm, 

đặc trưng riêng biệt mới tạo thành Trò, tức là Chèo [17, tr.67]. 

 Tóm lại, Chèo là một nghệ thuật sân khấu lâu đời mang đậm bản sắc 

dân tộc Việt, được tộc người Kinh sáng tạo và phát triển chủ yếu ở vùng 

Châu thổ sông Hồng, sau này lan rộng xuống phía Nam Việt Nam (đến 

vùng Huế). Đây là một trong những loại hình sân khấu dân gian vô cùng 

phong phú, đậm tính quần chúng, giàu tính ước lệ, cách điệu, tổng hợp 

từ nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau dựa trên ba yếu tố không thể tách 

rời: Hát, Múa và Diễn. 

1.2.2. Hát Chèo 

Người Hát Chèo hay là còn gọi là người có chất giọng Chèo, mỗi 

giọng lại có đặc điểm riêng để phù hợp với tính cách nhân vật trong Chèo. 

Giọng Chèo, xưa các NN gọi tên và tính chất, đặc điểm như sau: 

Giọng nữ: có giọng kim, được phân thành kim mùi và kim vắt 

+ Kim mùi: là giọng êm dịu, ngọt vang và cao nhưng vẫn êm, thường 

dùng cho nữ chín. 

+ Kim vắt: là giọng vang, to nhưng hơi chói, thường dùng cho nữ lệch. 

Giọng nam: có giọng thổ được phân thành thổ bùn và thổ đồng 

+ Thổ đồng: dùng cho kép nền (thư sinh) 

+ Thổ bùn: dùng cho các vai ông già và hề [18, tr.31]. 

Một số những kỹ thuật quan trọng trong hát Chèo cần có đó là hơi 

thở, xử lý kỹ thuật tròn vành, rõ chữ, rung, ngân, luyến, láy… 

Cha ông còn dùng thuật ngữ tròn vành rõ chữ là cách nói khái quát 

của cha ông ta về yêu cầu và quan niệm đối với nghệ thuật ca hát, về kỹ 

thuật, phương pháp ca hát cổ truyền dân tộc. Hát Chèo cũng vậy, tiếng hát 

tròn vành là âm thanh nghe gọn gàng, đầy đặn, trau chuốt sáng sủa; rõ chữ 

là lời ca nghe rõ ràng, không phải đoán, nghĩ mới hiểu, không thể hiểu lầm 

ra ý khác. Tròn vành rõ chữ vì vậy là sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật 
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âm nhạc và tiếng nói dân tộc, là sự nâng cao, làm đẹp, khai thác, phát huy 

đến cao độ tính tượng hình, tượng thanh và mọi đặc điểm ngữ âm dân tộc 

bằng nghệ thuật âm thanh của giọng hát.” [53, tr.37].  

Với nghệ thuật hát Chèo, thì các nghệ nhân, nghệ sĩ xưa và nay vô 

cùng coi trọng khi hát sự Tròn vành, rõ chữ như một tiêu chuẩn có tính 

chuẩn mực. Một nghệ sĩ giọng có vang, dầy, ấm, hơi thở đầy đặn, khỏe… 

đến nhường nào nhưng khi hát, không đạt được Tròn vành, rõ chữ thì chưa 

được coi là người hát hay của Làng Chèo. Bởi chỉ có hát rõ lời thì ngôn 

ngữ, ý tứ của thơ, tính cách nhân vật mới được khắc họa sâu sắc. Việc Tròn 

vành ở đây không chỉ có nghĩa là đẹp cả lời và ý của thơ mà còn, đẹp cả 

khẩu hình, đẹp cả cách thể hiện sao cho tròn trịa, đủ đầy cả nội dung và 

hình thức. 

Trong ca hát nói chung, nghệ thuật hát Chèo nói riêng, rung, ngân 

giọng hát đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cùng một lời hát, nhưng cách 

rung giọng, nhả chữ mỗi một NN, NS lại khác nhau. Nhưng rung, ngân là 

không thể thiếu trong hát Chèo. Trong kỹ thuật hát chèo, thường các NN, 

NS sử dụng rung rất khéo, tài. Âm rung thường kết hợp với ngân, có lúc lại 

ngắt, nghỉ. Nhưng khi hát vì yếu tố Tròn vành rõ chữ đòi hỏi như một 

nguyên tắc, điều kiện tiên quyết, đồng thời tròn vành rõ chữ lại được 

người hát khéo léo xử lý âm thanh mềm, không thô ráp, không cứng nhắc, 

mà chỉ rung nhẹ, lăn tăn và nhiều hơn ở các âm hư từ, đặc biệt là ở tiếng 

đệm. Nếu rung giọng trong khi nhả chữ có thể sẽ làm cho chữ đó bị nhòe, 

không tròn trịa. Lối rung khéo léo, lăn tăn nhỏ, tròn đến mức người nghe 

tưởng như không, chỉ thấy cái e trong hát Chèo của NN, NS đó thôi. 

Người hát Chèo hay được Làng Chèo khen, công nhận phải là người hát 

có cái e trong Chèo. Người hát kỹ thuật rung, ngân không khéo, bị lộ và 

thô ráp… thì Làng Chèo coi là hát run như cầy sấy hay hát không mượt mà 

tình cảm… 
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1.2.3. Nhạc Chèo 

1.2.3.1. Nhạc cụ tiêu biểu trong Chèo 

Trong nhạc chèo xưa chủ yếu chỉ có dàn gõ (trống đế, trống cơm, 

thanh la và mõ). Nay có thêm nhiều nhạc cụ khác như: bè gảy (đàn tranh, 

đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tam…), bè kéo (Nhị 1, nhị 2, xelo), bè hơi (Sáo, 

tiêu…). Tuy nhiên, khi khảo sát hoạt động biểu diễn Chèo các đoàn chuyên 

nghiệp và không chuyên hiện nay, đặc biệt tại Nhà hát Chèo Ninh Bình, 

thấy hầu hết đều có nhạc cụ Trống đế. 

Trống đế là một nhạc cụ tiêu biểu, chủ công, quan trọng và không thể 

thiếu trong các buổi trình diễn Chèo. Nhạc cụ này được hoạt động trong 

suốt quá trình biểu diễn. Nó vừa giữ nhịp cho diễn viên hát, dàn nhạc hòa 

nhịp đồng thời giữ lửa (xôm trò) suốt quá trình hoạt động biểu diễn một vở 

Chèo. Nhất là các khúc nhạc XT, LK thì không thể thiếu trống đế. Cho nên, 

thường các thày dạy hát Chèo đều có đi kèm với gõ trống đế. Tuy nhiên, 

các NN, NS lại không dạy trống cho người hát, mà chủ yếu gõ trống để 

cầm chịch cho nhóm/lớp học vững nhịp và dễ hát mà thôi. 

Trống Đế có hình dáng nhỏ, không cao (khoảng 25cm), tang trống 

làm bằng gỗ mít nguyên khối (tròn trịa theo toàn thân cây) được khoét ruột, 

dùi bằng gỗ lim - chắc, mặt trống bịt bằng da trâu. Cách đánh trống đế là gõ 

hai tay trên mặt trống, cơ chế trống để nằm dọc. Âm thanh trống đế bong, 

xốp, vang, giòn bởi sự kết hợp âm sắc của cả trên mặt trống và tang trống. 

Tang trống bằng gỗ mít, nguyên khối, dùi trống bằng gỗ lim chắc. Âm 

thanh của tang trống rất đanh gọn, ròn dã [20, tr.56]. 

Như vậy, trong nhạc Chèo cả xưa và nay, nhạc cụ trống đế đều có 

mặt, có vai trò chủ công, chỉ đạo và tung hứng cho diễn viên trong hoạt 

động cả luyện tập và biểu diễn Chèo. Có lẽ cũng vì vai trò quan trọng của 

trống đế, nên dân gian từ xa xưa đã có câu: Phi trống bất thành Chèo. Hay 

Ăn no rồi lại nằm khoèo. Nghe tiếng trống Chèo bế bụng đi xem. Trong 
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thực tế, không có trống đế, không thể biểu diễn Chèo. Thiếu trống, nhất là 

trống đế coi như Chèo mất đi bản sắc, đặc trưng, tính chất, đặc điểm quan 

trọng của nhạc Chèo nói riêng, của hoạt động biểu diễn Chèo nói chung. 

1.2.3.2. Làn điệu Chèo 

Làn điệu là điệu hát dân ca, về mặt có nhịp điệu riêng, rõ ràng. Làn 

điệu cách gọi một điệu hát, có thể gặp cách gọi này trong nghệ thuật sân 

khấu dân gian và dân ca. Tác giả Hoàng Kiều nhận định “trong Chèo cổ có 

khoảng trên dưới 200 làn điệu và chúng ta mới chỉ sử dụng tối đa dưới 

100 làn điệu, còn khoảng 100 làn điệu chưa hề được khai thác sử dụng” 

[24, tr.5]. 

Sự đa dạng và phong phú các làn điệu trong Chèo cổ một phần là sự 

sáng tạo không ngừng của các lớp thế hệ nghệ nhân nối tiếp nhau, một 

phần khác cũng hết sức quan trọng đó là sự tiếp thu, học hỏi từ các loại 

hình nghệ thuật khác như từ ca hát dân ca cổ truyền vùng Châu thổ Bắc Bộ 

như: Hát Xoan, hát Cò lả - trống quân, hát Xẩm, hát Ả Đào, hát Quan họ, hát 

Văn… thậm chí Chèo còn tiếp thu cả hát dân ca Huế ví như vở Chèo cổ Chu 

Mãi Thần. 

Trong cuốn Âm nhạc sân khấu Chèo nửa cuối thế kỷ XX, Trường Đại 

học Sân khấu và Điện ảnh Hà nội, của tác giả Nguyễn Thị Thanh Phương 

(2004) có đoạn:  

Làn điệu trong âm nhạc Chèo không phải là chung một phạm trù 

mà là hai: Làn và điệu. Cái hơi nhạc (air musical) được gọi là làn 

- làn không định hình trong một thể nhất định. Làn là sản phẩm 

của nghệ thuật ứng tác, ứng diễn tự do theo phương thức dân 

gian... Điệu cũng lấy chất liệu từ làn nhưng cấu trúc chặt chẽ, 

định hình nghiêm chỉnh có sử dụng kỹ thuật cao hơn. Điệu có thể 

phát triển đến phức tạp nhưng nhất thiết không được chệch khỏi 

làn [47, tr.89]. 
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Từ những nhận định trên, ta hiểu làn điệu là cách gọi một điệu hát; 

có thể gặp cách gọi này trong nghệ thuật sân khấu dân gian và dân ca; điệu 

hát dân ca, về mặt cấu trúc có nhịp điệu riêng, rõ ràng, ví dụ như làn điệu 

dân ca Nam Bộ, làn điệu Quan họ, làn điệu hát Sắp trong Chèo cổ… Như 

vậy, bản thân làn điệu phải có hình thức và cấu trúc đầy đủ, chứa đựng nội 

dung đặc trưng phản ánh điệu hát đó. Trong Chèo có rất nhiều làn điệu, 

chúng được sắp xếp theo các hệ thống khác nhau, như các Hệ thống: Sắp,  

Hề, Vỉa, Đường trường, Sử… 

Trong làn điệu các nghệ nhân còn phân ra các Trổ, Xuyên tâm, Lưu 

không. Bản chất của làn điệu Chèo cổ nói chung là tự hợp thành các nhân 

tố: Lời ca, tiếng đệm, câu, đoạn, trổ, xuyên tâm, lưu không, ngân đuôi mà 

thành… Như trên đã trình bày, làn điệu chèo có vai trò, vị trí như một 

thành tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong nghệ thuật Chèo.  

- Trổ: Là một một đoạn nhạc gồm có giai điệu và lời ca được một 

hoặc hai, hiếm khi có ba khổ thơ được phổ nhạc (bẻ làn nắn điệu) mà thành. 

Trong Chèo có nhiều trổ hát (Trổ mở đầu, Trổ thân, Trổ nhắc lại, Trổ kết). 

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào nội dung biểu đạt của mỗi làn điệu mà Trổ có thể 

dài, ngắn (về số nhịp) và giai điệu lên bổng, xuống trầm khác nhau. 

+ Trổ mở đầu: 

Thông thường, Trổ mở đầu được cấu tạo ngắn gọn hơn Trổ Thân. 

Trổ mở đầu có tính chất mở đầu cho làn điệu, thường có hàm lượng độ dài 

các câu nhạc, số nhịp ít hơn so với Trổ thân bài, cấu trúc ngắn gọn. Trổ mở 

ít khi xuất hiện thấy có XT, tuy nhiên cũng có một vài làn điệu có XT, 

nhưng không phổ biến. 

+ Trổ Thân bài: 

Là những Trổ dài rộng cả về thơ và nhạc. Các Trổ này hay xuất hiện 

có Xuyên tâm. Lời thơ thường bị đảo và được nhắc lại. Trổ thân bài thường 

là trổ có khuôn khổ rộng, dài nhất trong làn điệu. Trổ hát này chứa đựng nội 
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dung chính của làn điệu và có thể được nhấn mạnh bởi việc sử dụng thêm 

những Trổ nhắc lại. Trổ nhắc lại có cấu trúc tương đồng với Trổ thân bài, 

giúp mở rộng và kéo dài cả nội dung, hình thức của làn điệu. Trổ thân hoặc 

Trổ nhắc lại có thể đóng vài trò thay thế cho Trổ kết ở một số làn điệu. 

+ Trổ Nhắc lại: 

Có cấu trúc khá tương đồng với Trổ thân bài. Trổ Nhắc  lại có thể 

được nhắc lại một hoặc nhiều lần (nhắc lại 1, nhắc lại 2, nhắc lại 3…). 

Những trổ này tương đối đồng nhất về câu thơ, đoạn nhạc, xuyên tâm… Có 

khác chủ yếu là vần điệu của thơ chi phối giai điệu lên bổng, xuống trầm để 

đạt được sự Tròn vành, rõ chữ. 

+ Trổ kết (Trổ cuối): 

Bao giờ cũng đứng ở vị trí cuối cùng của làn điệu. Vì là trổ kết nên 

cũng đa dạng (dài, rộng) về khúc thức âm nhạc. Nhưng phổ biến vẫn là sự 

gọn gàng, khúc chiết để về kết. 

Còn Xuyên tâm trong Chèo: Là câu nhạc không lời, có độ dài 2 hoặc 

3 nhịp (nhịp 2/4, 4/4, 2/2) và luôn nằm ở vị trí bên trong của Trổ hát. XT có 

vai trò xuyên suốt, móc nối các câu hát trong Trổ với nhau. Trong các Làn 

điệu Chèo cổ, XT2 như một thành tố không thể thiếu, được sử dụng phổ 

biến nhất.  

 Về Lưu không trong Chèo là không hát, không có lời mà chỉ có nhạc 

cụ thể hiện. LK như một sự ngưng, nghỉ hát hợp lý để phân cách giữa các 

Trổ với nhau, LK thường đứng ở cuối cùng của mỗi Trổ hát. Ngoài ra, LK 

cũng là để diễn viên múa, biểu diễn, nghỉ hát, khoe nhạc cụ. Trong Chèo, 

sử dụng phổ biến nhất là LK4, ngoài ra còn có các LK6, LK8, LK12…  

 Như vậy, hầu hết các LK đều có trong các làn điệu Chèo cổ, là một 

thành tố quan trọng, là một đặc điểm, đồng thời cũng là đặc trưng không 

thể thiếu trong hát Chèo, làn điệu chèo cũng như biểu diễn Chèo. 
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Vỉa trong Chèo có một hệ thống Vỉa vô cùng đặc sắc. Vỉa, với tư 

cách là một Hệ thống trong kho tàng làn điệu Chèo. Tuy nằm độc lập 

hầu hết ở ngoài Làn điệu, nhưng Vỉa lại có cấu trúc, khúc thức âm nhạc 

(lời ca, giai điệu, nhịp điệu…) vô cùng ăn nhập, quấn quện với các Hệ 

thống của Làn điệu. 

Hầu hết các làn điệu trong Chèo đều có Vỉa đi kèm. Vỉa bao giờ 

cũng đứng trước Trổ mở. Đối với các Làn điệu không có Trổ mở, thì Vỉa 

lại đứng trước Trổ Thân bài. Nhịp điệu của Vỉa luôn ở thể tự do, co giãn 

khôn chùng. Giai điệu lên bổng xuống trầm, nhiều luyến láy. Lời thơ 

trong Vỉa hầu như được trình bày xuôi chiều, không bị đảo như các hệ 

thống làn điệu khác[53, tr.19]. 

1.2.4. Biểu diễn Chèo 

Trong diễn Chèo lại có những đặc biệt về nghệ thuật gồm các thành 

tố căn bản: Hát, Múa, Diễn… Bởi, Chèo là nghệ thuật tổng hợp, nên diễn 

Chèo không chỉ diễn trò, mà còn phải tổng hòa của các thành tố căn bản nói 

trên. Nếu như một diễn viên đẹp về ngoại hình, nhưng không có giọng hát 

hay hoặc múa tồi thì chưa phải là một diễn viên đạt chuẩn mà các nghệ sĩ, 

nghệ nhân trong làng Chèo thường nói được cả thanh và sắc. 

Thực tế thấy rõ, ở Chèo trong múa có hát, trong hát có diễn, trong 

diễn lại có múa. Các thành tố nghệ thuật này trong suốt quá trình biểu diễn 

Chèo nó được hòa quện một cách nhuần nhuyễn.  

Ví dụ một số vai trong vở Quan Âm Thị Kính như: vai Mãng ông, 

người NS biểu diễn phải đạt trong hát - diễn - múa… thể hiện ra tính cách 

nhân vật một lão nông chi điền lạc quan, hài hước và dí dỏm sống ở vùng 

Châu thổ sông Hồng xưa. Hay vai Bà Sùng thì NN, NS phải thể hiện được 

cho ra tính một bà mẹ chồng đanh đá, gớm ghiếc và độc ác mà nhân gian ví 

bà là một mụ mắt trắng môi thâm. 

Nhân vật Thiện Sĩ, phải đẹp trang nhã của người quân tử: 
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Những người mũi thẳng dâng cao 

Chính nhân quân tử, công hầu có khi. 

 Bởi vì, hát trong biểu diễn, diễn trong hát, chưa kể còn phải phối 

hợp với bạn diễn, xử lý phù hợp với các thành tố nghệ thuật tổng hợp như 

Múa, Hát Diễn, Nói, Ngâm, Sử, Vỉa… kết hợp với ánh sáng, đạo cụ, trang 

phục, ngôn ngữ… Tất cả đều đòi hỏi khi diễn, phải lột tả được tính cách 

nhân vật. Chưa kể, các chi tiết biểu diễn từ dáng đi, đứng, ngồi hay nét mặt 

(mắt, mũi, miệng, các cơ mặt…), hình thể phải được linh hoạt, không lỳ; 

Rồi tỷ lệ cơ thể phải cân đối, nhanh nhẹn, hoạt bát phù hợp với nhân vật 

(vai Hề thường nhỏ nhắn, vai Nam thư sinh thường có vai rộng, khuôn mặt 

chữ điền, vai nữ chín phải có khuôn mặt trái xoan, dáng người mảnh mai, 

cao ráo, giọng nói, hát êm đậm chất kim mùi. Vai Thị Màu dáng phải thanh 

thoát, nhanh nhẹn, đôi mắt to, giọng nói đanh, cao, vang và chất của giọng 

kim vắt,… 

Nói về nhân vật trong chèo, lấy nguyên tắc âm dương đối xứng để 

phân chia nhân vật và làm nền tảng biểu hiện, Cố NGND Hoàng Kiều viết: 

- Có thiện có ác, thiện thắng ác. 

- Văn chương đối thoại theo văn biền ngẫu (đối xứng) 

- Mô tả tâm trạng, sự việc, hay dùng hình thức so sánh ví von 

- Trò ngoài tích và trong tích xen nhau. 

- Bi và hài đan xen 

- Thanh và tục đối tỉ 

- Văn chương bác học và bình dân cùng tồn tại... 

Về nhân vật, theo Hoàng Kiều, có thể chia ra làm 5 vai: 

- Về nữ có nữ chín, nữ lệch 

- Về nam có kép nền (thư sinh, nam ngang) 

- Về hề có hề áo dài, hề áo ngắn. 

- Về lão có lão thiện, lão ác 
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- Về mụ có mụ thiện, mụ ác 

Như vậy, theo ông có 5 loại vai và có 10 nhân vật. Những nhân vật 

như Đào Huế, Súy Vân là một dạng nhân vật của nữ chín có phát triển 

thêm. Những nhân vật này các cụ ta vẫn gọi là nữ pha [18, tr.36]. 

Cho nên, khi xem Chèo thì ta phải xem diễn, nếu chỉ đọc qua kịch 

bản, ta sẽ thấy rất sơ lược. Kịch bản Chèo giống như bộ xương hay hình hài 

mà thôi, còn linh hồn có được là nhờ vào sự tô vẽ của các nghệ sĩ biểu diễn. 

Do đó, các nhân vật trong Chèo tuy chỉ quy định có 5 vai, 10 nhân vật 

nhưng vô cùng phong phú và đa dạng. Nó phụ thuộc vào phương pháp tô 

vẽ của từng nghệ nhân, nghệ sĩ.  

Tiểu kết 

Trong chương 1, trình bày về cơ sở lý luận về quản lý và quản lý 

hoạt động BD nghệ thuật Chèo. Tiếp theo là nghiên cứu về một số đặc 

điểm cơ bản của nghệ thuật Chèo và những vấn đề liên quan đến nghệ thuật 

Chèo cần sử dụng trong đề tài. 

Do phạm vi giới hạn của đề tài, việc nghiên cứu về quản lý văn hóa 

là khá rộng nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu về 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo. Đi từ việc nghiên cứu một số khái 

niệm về quản lý, quản lý BDNT, vai trò và đặc điểm của QL lĩnh vực đặc 

thù này. Luận văn cũng tổng luận khái niệm về Chèo, tìm hiểu một số đặc 

điểm của Chèo qua các thành tố cơ bản của nghệ thuật Chèo: Làn điệu (hệ 

thống làn điệu Chèo, lòng bản, dị bản,đặc điểm của làn điệu Chèo như Cấu 

trúc, Trổ, Vỉa, tiếng đệm, lưu không, xuyên tâm,…); Hát Chèo (phân loại 

chất giọng, tên gọi và tính chất cũng như một số kỹ thuật của hát chèo về 

sự  “tròn vành, rõ chữ” trong hát Chèo; Biểu diễn Chèo (phân loại, tên gọi, 

tính cách cơ bản của nhân vật trong Chèo); bàn về tính dị bản, lòng bản 

trong Chèo, khái quát hoá (nhạc cụ tiêu biểu trong dàn nhạc Chèo: trống 
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đế) một nhạc cụ vừa đặc sắc, đặc trưng có vai trò rất quan trọng, không thể 

thiếu trong biểu diễn Chèo để góp thêm cơ sở lý luận về nghệ thuật Chèo.  

Như vậy, QL BDNT Chèo ngoài những nguyên tắc QL nói chung, 

còn phải hiểu một số vấn đề cơ bản của Chèo (đã trình bày ở trên). Khi QL 

BDNT chèo mà lại biết được mỗi nhân vật, làn điệu, phong cách biểu diễn 

cũng như tính tình, tiềm năng của người NS thì việc QL cũng như điều 

hành công tác BDNT của Nhà hát Chèo/đoàn Chèo sẽ trở nên dễ dàng hơn 

nhiều, đồng thời thấu hiểu về tính đặc thù cũng như giá trị nghệ thuật của 

Chèo sẽ mang lại hiệu quả công tác QL NTBD tốt hơn. 

Việc nghiên cứu về những vấn đề trên sẽ là cơ sở lý luận và thực 

tiễn để học viên triển khai nghiên cứu tiếp các vấn đề về thực trạng và giải 

pháp quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật Chèo ở Nhà hát 

Chèo Ninh Bình. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN 

Ở NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH 

 

Nghiên cứu về lĩnh vực QL hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói 

chung, biểu diễn Chèo nói riêng cho đến nay vẫn chưa nhiều nhà nghiên 

cứu dành nhiều trang viết cho nó. Ở lĩnh vực này hiện đang rất khó khăn 

về cả nguồn lực con người và cơ sở vật chất cũng như công tác quản lý 

nghệ thuật. Trong việc tổ chức biểu diễn, quản lý đội ngũ, nội dung, tư 

tưởng, bài bản, việc bảo tồn giá trị của Chèo như thế nào, cách thức và 

phương pháp cũng như cơ chế chính sách cho đội ngũ nghệ sĩ hiện nay 

còn khá nan giải. 

Vậy nên, luận văn không tham vọng nghiên cứu tất cả những khó 

khăn, thuận lợi của quản lý HĐBD tại Nhà hát Chèo Ninh Bình, bởi nơi đây 

hiện đang tồn tại rất nhiều các HĐBD (hát Xẩm, hát Văn, Múa rối nước…), 

mà chỉ đi sâu khảo sát thực trạng về QL HĐBD nghệ thuật Chèo. 

2.1. Sự hình thành và phát triển Nhà hát Chèo Ninh Bình 

2.1.1. Vài nét về tỉnh Ninh Bình 

Ninh Bình là đất địa linh nhân kiệt. Đây là vùng đất cổ, gắn với sự 

nghiệp của các vị ba triều đại Đinh, Lê, Lý và có nhiều danh nhân kiệt xuất: 

"Từ thế kỷ X, vùng đất cổ Ninh Bình là kinh đô của Việt Nam, gắn với sự 

nghiệp của 6 vị vua 3 triều đại Đinh - Lê - Lý với nhiều dấu ấn lịch sử oanh 

liệt, và là nơi sinh ra những danh nhân kiệt xuất như: Đinh Bộ Lĩnh, 

Trương Hán Siêu, Vũ Duy Thanh…" [49; tr.3]. 

Với địa hình đa dạng, Ninh Bình được mệnh danh là hình ảnh Việt 

Nam thu nhỏ. Mỗi vùng đất, mỗi con người nơi đây có những đặc điểm về 

địa môi sinh, địa văn hóa riêng, nhưng lại hội tụ một số đặc điểm chung cốt 

cách của con người Việt Nam là cần cù, sáng tạo. Trên mảnh đất thiêng và 
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nhiều di tích danh lam thắng cảnh mang đậm giá trị văn hóa lịch sử của loài 

người và của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, Ninh Bình đã được tổ chức 

UNECO ghi danh là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nhân loại. 

Ninh Bình có nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi 

tiếng: Quần thể di tích Tràng An, vườn quốc gia Cúc Phương, 

khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, nhà thờ đã Phát Diệm,… Đến 

năm 2014, Ninh Bình có 315 di tích được xếp hạng, trong đó có 

79 di tích được Bộ Văn hóa TT&DL công nhận và cấp bằng di 

tích cấp quốc gia. Đặc biệt năm 2014, quần thể danh thắng Tràng 

An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thiên nhiên thế 

giới. Di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, khu du lịch Tam 

Cốc - Bích Động, khu du lịch danh thắng Tràng An được Bộ 

VHTT&DL xếp hạng là Di tích đặc biệt quan trọng cấp quốc 

gia [49; tr.15,16].  

Những truyền thống tốt đẹp của người dân Ninh Bình đã được hình 

thành, phát triển theo suốt chiều dài lịch sử của quê hương, đất nước và lưu 

truyền cho tới ngày nay. Ninh Bình còn được coi là vùng đất khai sáng của 

nền văn học dân gian: 

Những bài sấm ký nổi tiếng xuất hiện ở kinh thành Hoa Lư rồi 

lan ra khắp ngõ xóm cả nước như những bài sấm Đỗ thích thí 

Đinh Đinh, Tật Lê trầm bế tắc,… và nhiều đồng dao, truyền 

thuyết dân gian ly kỳ, hấp dẫn không kém những chuyện chép 

trong Viện Điện u linh và Lĩnh nam chích quái của Đại Việt. Bởi 

thế, Ninh Bình cũng được coi là vùng đất khai sáng nền văn học 

dân gian nước nhà [14, tr.106]. 

Xưa và nay, Ninh Bình còn nổi tiếng nhiều làng nghề truyền thống 

độc đáo, mang đậm chất văn hóa, địa môi sinh của vùng đất này như các 

nghề: dệt chiếu cói (Kim Sơn), chạm khắc đá (xuân Vũ, Ninh Vân), nghề 
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thêu ren (Văn Lâm, Ninh Hải), nghề chạm trổ và đồ mộc (Ninh Phong, TP. 

Ninh Bình), đặc biệt nghề hát, biểu diễn (diễn Chèo, Tuồng, Múa rối nước; 

hát Xẩm, hát Văn, hát Ca trù, hát giao duyên…) trong đó tiêu biểu nhất là 

diễn Chèo và hát Xẩm. 

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm và yêu thích 

nghệ thuật truyền thống, đặc biệt nghệ thuật Chèo là niềm tự hào của người 

dân nơi đây. Đoàn Chèo của tỉnh, nay là Nhà hát Chèo Ninh Bình trải qua 

quá trình sáp nhập, tách tỉnh nhiều lần, nhưng Chèo luôn tỏa sáng, được các 

cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư và khích lệ để Chèo tồn tại và phát triển, 

phấn đấu sánh ngang tầm với các đoàn Chèo, Nhà hát Chèo danh tiếng của 

Việt Nam. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện đã hình thành và phát 

triển rất nhiều các chiếu Chèo, câu lạc bộ Chèo trong dân gian, tiêu biểu 

như ở các vùng quê Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn, Hoa Lư và thành phố 

Ninh Bình.  

2.1.2. Từ đoàn Văn công Sông Vân đến Nhà hát Chèo Ninh Bình 

Năm 1959, Đoàn văn công Sông Vân được thành lập với nhiệm vụ 

chính là tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, chiến đấu 

của tỉnh Ninh Bình. Với lực lượng nòng cốt ban đầu là những cán bộ làm 

công tác thông tin địch vận, các tác phẩm là những hoạt động của Nhà hát 

Chèo có nội dung tuyên truyền… Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của tỉnh, Đoàn văn công Sông Vân có sự thay đổi về tên gọi để phù hợp 

với tình hình như: Đoàn chèo Sông Vân, Đoàn chèo Ninh Bình, Đoàn văn 

công Ninh Bình…. 

Đoàn văn công Sông Vân đã từng vào các chiến trường Bình Trị 

Thiên, Tây Nguyên, sang cả nước Lào… để phục vụ, động viên bộ đội và 

nhân dân cả nước chống giặc ngoại xâm và xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Từ năm 1982 đến 1991, Đoàn Chèo Ninh Bình sáp nhập với Đoàn 

Chèo Nam Hà để thành lập Đoàn Chèo Hà Nam Ninh. Thời kỳ này, Đoàn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_Kh%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_M%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_V%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_V%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
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Chèo Hà Nam Ninh đã gây được tiếng vang tại các hội diễn toàn quốc qua 

các vở diễn tiêu biểu như vở diễn Những người nói thật của tác giả An Viết 

Đàm, nghệ sĩ Kim Khuyên đạt huy chương vàng, NS Lâm Bình đạt huy 

chương bạc… Năm 1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập, 24 cán bộ, nghệ sĩ, 

diễn viên thuộc các lĩnh vực: Chèo, ca múa nhạc, cải lương, kịch nói của 

Đoàn Hà Nam Ninh, là con em quê hương Ninh Bình đã trở về hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật, tái lập lại đoàn nghệ thuật Chèo Ninh Bình. Vở diễn 

đầu tiên sau 17 năm chia tách được Đoàn dàn dựng thành công là vở Chèo 

Tấm áo bào Hoàng đế. 

Là đơn vị hoạt động nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp, gồm 2 đoàn 

nghệ thuật (Đoàn 1 và Đoàn 2). Nhà hát được thành lập trên cơ sở nâng cấp 

Đoàn chèo Ninh Bình. Đây là Nhà hát Chèo nằm trên vùng đất kinh đô Hoa 

Lư xưa vốn được coi là một trong những cái nôi của Chèo Việt Nam, thuộc 

chiếng Chèo xứ Nam. Các cố nghệ nhân Chèo nổi tiếng của Việt Nam, mà 

đất Ninh Bình rất tự hào là quê hương của các Nghệ nhân dân gian như: 

NSƯT Hà Thị Cầu, NN An Văn Mược, NN Phạm Hồng Lô...; tại Hà Nội 

có NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Thúy Mùi, NSƯT Thúy Ngần, tại 

Nhà hát Chèo Ninh Bình có NSND Mai Thủy, NSƯT Quang Thập, NSƯT- 

Nhạc sĩ Hạnh Nhân,… 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, cho đến nay Nhà hát Chèo Ninh 

Bình phần lớn là nối tiếp được truyền thống tốt đẹp của cha ông nhà nghề 

để lại. Hiện nay Nhà hát cũng là một trong những đơn vị khá mạnh trong 

làng Chèo cả nước. Trụ sở nằm ở ngã 3 đường Hoàng Diệu và Lê Đại 

Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Nhà hát 

nằm liền kề Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Bình, rạp chiếu phim Ninh Bình 

cùng di tích đền Vân Thị thờ bà tổ hát Chèo Phạm Thị Trân. Trong không 

gian VHNT ấy, trọng trách chủ yếu là hoạt động BDNT Chèo, Nhà hát còn 

có vai trò góp phần bảo tồn các loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian khác 

như hát Xẩm, hát Văn, và các thể loại ca hát dân gian, cổ truyền khác.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_V%C3%A2n_Th%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Th%E1%BB%8B_Tr%C3%A2n


41 
 

2.2. Cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất 

2.2.1. Cơ cấu tổ chức 

Nhà hát Chèo Ninh Bình có ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc: 02 

đoàn nghệ thuật, 02 phòng ban và 05 đội nghệ thuật. 

Ban Giám đốc gồm: 3 người (01 giám đốc, 02 phó giám đốc), đó là: 

- Giám đốc: Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Quang Thập 

- Phó giám đốc, kiêm Trưởng đoàn Chèo 1: NS Mai Thị Hòa  

- Phó giám đốc, kiêm Trưởng đoàn chèo 2: NSND Mai Thủy 

Các đơn vị trực thuộc gồm: 

- Đoàn 1 (Đoàn chèo 1): Gồm 01 trưởng đoàn (NS Mai Thị Hòa) và 

03 phó trưởng đoàn: NS Ninh Việt Triều, NSƯT Trần Thị Huyền Diệu, NS 

Nguyễn Thu Hà. 

- Đoàn  2 (Đoàn chèo 2): Gồm 01 trưởng đoàn NSND Mai Thủy và 

02 phó trưởng đoàn là: NS Đặng Thanh Vân, NS Đinh Hồng Quân. 

- Phòng Tổ chức hành chính có 01 trưởng phòng: Đỗ Ngọc Vinh. 

- Phòng Nghệ thuật: có 01 Phó Trưởng phòng NS Nguyễn Ngọc 

Thuân. 

- 05 đội nghệ thuật gồm: 02 đội Diễn viên, 02 đội Nhạc công và 01 

đội Múa rối nước. Trong đó các đội đều có 01 đồng chí là đội trưởng. 

+ Đội trưởng đội Diễn viên Đoàn 1: NS Nguyễn Bá Toản. 

+ Đội trưởng đội Diễn viên Đoàn 2: NS Nguyễn Xuân Đăng. 

+ Đội trưởng đội Nhạc công Đoàn 1: NS Phạm Quốc Hải. 

+ Đội trưởng đội Nhạc công Đoàn 2: SN Ninh Đức Tình. 

+ Đội trưởng đội Múa rối nước: NS Đặng Thanh Vân. 

Hiện nay, con số CB, NS DV, NC của Nhà hát với lưu lượng giao 

động từ 100 đến 103 người. Nhà hát thường xuyên có biên chế từ 80 người 

trở lên, còn lại là hợp đồng chờ việc, hợp đồng ngắn hạn và hợp đồng 

không thời hạn. Nhà hát Chèo Ninh Bình là một trong những Nhà hát Chèo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Th%E1%BB%8B_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Th%E1%BB%8B_Th%E1%BB%A7y
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có con số nhân lực đông nhất so với các nhà hát ở các tỉnh thuộc vùng 

Châu thổ sông Hồng (Nhà hát Chèo Thái Bình, Nhà hát Chèo Nam Định, 

Nhà hát Chèo Hải Dương, Nhà hát Chèo Hưng Yên…) và có quy mô hoạt 

động nghệ thuật đa dạng (hát Chèo, hát Xẩm, hát Văn, hát Quan họ, Múa 

rối nước…), đặc biệt cơ chế hoạt động và QL rất khác với các tỉnh vừa 

nhắc tới. 

2.2.2. Cơ sở vật chất 

Nhà hát có trụ sở nằm ở ngã 3 đường Hoàng Diệu và Lê Đại Hành, 

phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, Nhà 

hát có 1 trụ sở làm việc (tòa nhà 02 tầng: Tầng 01 gồm 7 phòng, tầng 02 

gồm 03 phòng, trong đó có 01 hội trường dành riêng cho công việc luyện 

tập nghệ thuật tổng hợp). Riêng hoạt động Múa rối nước của Nhà hát có 

không gian (bể nước rộng chừng 50m2, là nơi luyện tập và biểu diễn phục vụ 

công chúng, không bán vé. Chủ yếu do đội Rối nước đảm nhận. Tuy nhiên, 

đội Rối nước là các CB, NC, DV của 2 đoàn Chèo 1 và 2 thực hiện. 

Nhà hát có một rạp hát được cải tạo từ Nhà văn hóa trung tâm tỉnh 

nâng cấp lên.UBND tỉnh đã giao toàn quyền việc QL, sử dụng rạp hát cho 

Nhà hát Chèo Ninh Bình. Rạp có 600 chỗ ngồi, đủ điều kiện tối thiểu phục 

vụ cho tổng duyệt, báo cáo cũng như luyện tập, biểu diễn thường xuyên về 

nghệ thuật đa dạng của Nhà hát. Đặc biệt, tại rạp này, Hội diễn, liên hoan 

Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 và 2015 đã được tổ chức. Tuy 

chưa thật khang trang, đạt tiêu chuẩn cao về trang âm, ánh sáng, ghế ngồi, 

sân khấu, hố nhạc… nhưng rạp hát cũng đã đáp ứng được trước mắt cho 

các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của nhà hát hiện nay. 

Nhà hát đang nắm giữ toàn bộ trang phục đạo cụ của các vở Tác 

phẩm Tấm áo bào Hoàng đế, Linh khí Hoa Lư, Tiếng hát đại ngàn, các vở 

Chèo cổ như Lư Bình Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính, Trương Viên, Kim 

Nham… ngoài ra, Nhà hát còn trang thiết bị cho nghệ thuật múa rối nước 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
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với nhiều nhân vật con rối khác nhau, các đạo cụ, nhạc cụ phục vụ hát 

Xẩm, hát Văn và Ca múa nhạc hiện đại…  

Hiện Nhà hát có 02 xe ca, 02 xe tải, 01 dàn âm thanh, 01dàn ánh 

sáng, máy tính, máy in, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ… đủ để phục vụ hoạt 

động nghệ thuật của Nhà hát. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở hạ tầng (nhà ở, 

phòng tập, phòng làm việc, rạp hát…) đều cải tạo lại, chưa được xây dựng 

mới, nên một số cơ sở, vật chất đã xuống cấp. 

2.3. Nghệ thuật Chèo và các nghệ sĩ ở Ninh Bình 

2.3.1. Hát Chèo ở Nhà hát 

Như trên chương 1 đã trình bày, hát Chèo là yếu tố cơ bản, quan 

trọng gần như bậc nhất của người diễn viên Chèo. Thế nên, trong giới nghệ 

nhân Chèo hay nói câu “nhất thanh, nhì sắc” cũng là để chỉ, yêu cầu tiên 

quyết đòi hỏi người diễn viên Chèo coi trọng và rèn luyện hát Chèo trở 

thành nghệ sĩ giỏi về Chèo trước hết người đó phải hát Chèo hay. 

Người Hát Chèo hay và có chất giọng Chèo đẹp ở Nhà hát Chèo 

Ninh Bình hiện nay có các nghệ sĩ: NSND Mai Thủy, NSƯT Huyền Diệu, 

NS Bá Toản… 

Đặc biệt những người hát Chèo hay, là người con quê hương Ninh 

Bình như các NS: Thúy Ngần, Thúy Mùi, Minh Huệ… Là một trong giọng 

Chèo vàng của Việt Nam. 

Tuy nhiên, mỗi người mỗi giọng, có những đặc điểm riêng mà người 

quản lý nghệ thuật cần hiểu sâu sắc để phân biệt, phân vai sao cho phù hợp 

với tính cách nhân vật trong Chèo. Những chất giọng Chèo hay cần được 

phân loại cơ bản theo truyền thống của các cụ ta xưa như:  

- Giọng nữ: có giọng kim, được phân thành kim mùi và kim vắt; 

+ Giọng Kim Mùi: là giọng êm dịu, ngọt vang và cao nhưng vẫn êm, 

thường dùng cho nữ chín. Chất giọng này mà NSND Mai Thủy của nhà hát 

hội tụ đầy đủ. Đã được Hội đồng chuyên môn đánh giá, thẩm định và phân 
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vai các vai nữ chính để NS đảm nhận và rất thành công, như các vai: Súy 

Vân, Thị Mầu, A Hoàn... 

+ Giọng Kim Vắt: là giọng vang, to nhưng hơi chói, các nghệ nhân 

xưa thường dùng cho nữ lệch. Tại Nhà hát Chèo Ninh Ninh có các NS: Mai 

Hiên, Thúy Vi... đã được phân công đảm nhiệm chất giọng phù hợp với 

nhân vật. Có thể kể tên các vai phù hợp với giọng Kim vắt như: Thị Màu 

(trong Quan Âm Thị Kính), Tú bà (trong vở Kiều, Kim Trọng), Bà Sùng 

(trong vở Quan Âm Thị Kinh)... 

- Giọng Nam tại Nhà hát một số NS có chất giọng thổ bùn và thổ 

đồng: 

+ Giọng Thổ đồng: tại Nhà hát có các NS Anh Tú, Việt Triều, Đình 

Anh... 

Nhà hát đã khai thác và phân công các vai: Lưu Bình, Dương Lễ 

(trong vở Lưu Bình, Dương Lễ); vai Thiện sĩ (trong vở Quan Âm Thị 

Kính), vai Trương Viên ( trong vở Trương Viên).... 

Nói chung giọng thổ đồng sử dụng cho các vai kép nền (thư sinh) là 

rất phù hợp. 

+ Giọng Thổ bùn: có các nghệ sĩ Bá Toản, Quốc Trị, Hồng Quân... 

Chất giọng này rất phù hợp cho các vài hề. Ở Nhà hát hiện nay đã 

dàn dựng các vở , trích đoạn Chèo cổ, hầu hết vai hề (Hề mồi, hề gậy, hề 

hoạn, hề áo ngắn, áo dài...) do các NS Ngọc Minh, Ngọc Xuân, Thanh 

Tùng... đảm nhận khá phù hợp với chất giọng này. 

Việc phân giọng trong hát Chèo rất cần, tuy nhiên việc sử dụng và 

phát triển tốt chất giọng đó cũng không kém phần quan trọng. Những kỹ 

thuật trong hát Chèo đó là hơi thở, xử lý kỹ thuật tròn vành, rõ chữ, rung, 

ngân, luyến, láy… 

Thuật ngữ tròn vành rõ chữ luôn được các NS tại Nhà hát coi trọng, 

xem như một tiêu chuẩn, tiêu chí để luôn rèn luyện khi hát.  
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Gặp gỡ NSND Mai Thủy tại Nhà hát Chèo Ninh Bình năm 2016, 

PGS.TS Hà Hoa trao đổi: 

Hát Chèo, người NS khi hát suông ở ngoài cũng luôn phải coi rõ 

chữ, tròn vành là quan trọng thì khi hát vào nhân vật mới thấm, 

với nhàn. Kỹ thuật này đòi hỏi người diễn viên luôn phải ý thức, 

rèn luyện chăm chỉ và khắt khe với bản thân đồng thời có nghiên 

cứu hiểu sâu sắc ý thơ, tính cách nhân vật đặc biệt là ngôn ngữ 

(thanh, hỏi, sắc, sắc, ngã, nặng...) của tiếng Việt. Việc hát tròn 

vành rõ chữ không chỉ trong Chèo yêu cầu mà một số thể loại ca 

hát cổ truyền khác cũng đòi hỏi như vậy. 

Thấm thía những lời trao đổi của một số nhà nghiên cứu. Tại Nhà hát 

Chèo Ninh Bình các NS và bản thân học viên cũng luôn rèn luyện trau dồi 

dồi tri thức ca hát của Chèo để hằng ngày biểu diễn trước công chúng đạt 

được ý tứ sâu xa của các cổ nhân truyền dạy. 

Khảo sát tại Nhà hát, tác giả thấy NS hát có kỹ thuật về cách lấy hơi 

không bị lộ; NSND Mai Thủy hát các luyến láy rất độc đáo, lại có lối hát 

nảy chữ rất rõ ràng....  

Nhìn chung, cách hát tròn vành mà âm thanh gọn gàng, đầy đặn, trau 

chuốt sáng sủa được coi là giọng hát khá hoàn hảo ở tại Nhà hát xưa có NS 

Xuân Chính, Xuân Nghị... nay có NSND Mai Thủy và NSƯT Huyền Diệu, 

NS Việt Triều, NS Anh Tú … 

 Trao đổi thảo luận tại buổi họp tổng kết cuối năm 2017 vừa qua, 

NSƯT Quang Thập - Giám đốc Nhà hát Chèo Ninh Bình nói: 

Khi trình diễn vai diễn của mình, nhất định các đồng chí phải hát 

cho rõ chữ, bởi lời ca nghe rõ ràng, khán giả sẽ không phải đoán, 

nghĩ mãi mới hiểu ý lời nhắn nhủ của nhân vật. Một số NS khi 

hát còn luyến láy tùy tiện mà chưa có nghiên cứu. Chúng ta cố 

gắng và dứt khoát không được hát kiểu không rõ lời, để cho khán 

giả hiểu lầm ra ý khác... 
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Bàn về vấn đề hát hay, chỉ gói gọn trong bốn từ Tròn vành rõ chữ là 

cả một vấn đề mà các NS của Nhà hát Chèo Ninh Bình luôn nhắc nhở nhau 

để tìm tòi sáng tạo. “Sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật âm nhạc và tiếng 

nói dân tộc, là sự nâng cao, làm đẹp, khai thác, phát huy đến cao độ tính 

tượng hình, tượng thanh và mọi đặc điểm ngữ âm dân tộc bằng nghệ thuật 

âm thanh của giọng hát.” [53, tr.37].  

Cố NGND Hoàng Kiều đã trò chuyện, giáo dục học viên khi gặp lại 

thầy tại Nhà hát năm 2013, ông nói:  

Việc coi trọng khi hát Tròn vành, rõ chữ như là một tiêu chuẩn 

có tính chuẩn mực. Và thực tế cho thấy, một NS giọng có vang, 

dầy, ấm, hơi thở đầy đặn, khỏe… đến nhường nào nhưng khi hát, 

không đạt được Tròn vành, rõ chữ thì chưa được coi là người hát 

hay của làng Chèo. Bởi chỉ có hát rõ lời thì ngôn ngữ, ý tứ của 

thơ, tính cách nhân vật mới được khắc họa sâu sắc. Việc Tròn 

vành ở đây không chỉ có nghĩa là đẹp cả lời và ý của thơ mà còn, 

đẹp cả khẩu hình, đẹp cả cách thể hiện sao cho tròn trịa, đủ đầy 

cả nội dung và hình thức của Chèo. 

Ngoài ra, yếu tố hơi thở trong hát Chèo tại Nhà hát những năm gần 

đây cũng được các NS, đặc biệt các nhà QL quan tâm hơn, mặc dầu đây 

là yếu tố rất quan trọng của người hát, nhưng về công tác QL của Nhà 

hát luôn có kế hoạch, học tập, trao đổi, luyện tập thường xuyên cho anh 

em NS. 

 NSND Mai Thủy, Huyền Diệu, Anh Tú và NS Việt Triều tại Nhà 

hát Chèo Ninh Bình được anh em NS làng nghề Chèo tại Ninh Bình đánh 

giá là những người có giọng hát và biết cách sử dụng hơi thở luôn được đầy 

đặn, nhất là NSND Mai Thủy được khen có cái “e chèo”.  

Tuy nhiên, vấn đề này cũng luôn được cán bộ QL của Nhà hát quan 

tâm thường xuyên trao đổi, khích lệ để anh em chăm luyện tập về hơi thở 
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cho giọng hát phát triển bền lâu. Nhưng đâu đó vẫn còn một số NS chưa  

quan tâm đến vấn đề rèn luyện hơi thở, sử dụng các kỹ thuật lấy hơi nhã 

chữ tùy tiện. Bên cạnh đó, các NS lại trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật 

(Chèo, Xẩm, Văn, Rối nước) nên ít nhiều phong cách, hơi thở khi hát có 

phần bị pha tạp.  

2.3.2. Dàn nhạc và các nghệ sĩ chơi nhạc cụ tiêu biểu 

Dàn nhạc Chèo ở Nhà hát Ninh Bình hiện nay có các nhạc cụ và các 

NS đảm nhiệm như sau: 

- Nhạc cụ Trống đế, bộ trống do NS Lý Xuân Khuy 

- Nhạc cụ Nhị 1 do NS Quốc Nha 

- Nhạc cụ Nhị 2 do NS Đức Tình 

- Nhạc cụ Sáo do NS Duy Đoàn 

- Nhạc cụ Tiêu do NS Duy Đoàn 

- Nhạc cụ Tam thập lục do NS Hồng Vân 

- Nhạc cụ Thập lục do NS Thúy Nga 

- Nhạc cụ Đàn bầu do NS Quốc Hải 

- Nhạc cụ Đàn tam do NS Đức Tùng 

- Nhạc trưởng do NS Như Hồng 

Trong dàn nhạc Chèo xưa và nay chủ công vẫn là nhạc cụ trống đế. 

Trống đế là một nhạc cụ tiêu biểu, chủ công, quan trọng và không thể thiếu 

trong các buổi trình diễn Chèo tại đây. Nhạc cụ này được hoạt động trong 

suốt quá trình biểu diễn. Nó vừa giữ nhịp cho diễn viên hát, dàn nhạc hòa 

nhịp đồng thời giữ lửa (xôm trò) suốt quá trình hoạt động biểu diễn của các 

vở Chèo cổ truyền và hiện đại. Nhất là các khúc nhạc XT, LK trống đế luôn 

thể hiện rõ vai trò, vị trí của mình. 

Hiện nay, NS Lý Xuân Khuy ở tại nhà hát chơi Trống đế khá tốt. 

Anh học tại Đoàn Chèo Hà Nam Ninh, đã ngồi dàn nhạc của Nhà hát có 

thâm niên gần 30 năm. Cách chơi nhạc cụ này của NS có những nét độc 
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đáo như vê trống, rù trống, xoa trống, gõ trống, bịt trống thì NS đều thể 

hiện khá hay và điêu luyện. 

Nhạc cụ Sáo cũng một cây khá quan trọng tại dàn nhạc ở đây. Khi 

gọi hơi, dạo, đệm và nhạc nền cho biểu diễn, hát Chèo đều không thể thiếu. 

NS Duy Đoàn được học từ thầy Tạ Thuyết - nguyên nhạc trưởng Đoàn Rối 

Hà Nam Ninh - có thâm niên làm việc với dàn nhạc chèo tại Nhà hát gần 

20 năm. Nên tiếng sáo của NS nghe tròn trịa, không phô, chênh… được anh 

em NS của Nhà hát nơi đây mến trọng. 

NS Phạm Quốc Nha, chơi nhạc cụ Nhị 1 tại Nhà hát đã gần 30 năm. 

Không chỉ ở Nhà hát Chèo Ninh Bình, mà các dàn nhạc Chèo nơi khác đều 

coi nhạc cụ này là rất quan trọng. Đây cũng là một nhạc cụ hầu như có mặt 

trình diễn trong khi biểu diễn Chèo. Với chức năng, nhiệm vụ của nó thì 

Nhị 1 và Nhị 2 luôn trao đổi, trò chuyện và nhường nhịn nhau. Nhị 1 

thường gọi hơi và đệm khúc hát vui tươi và giọng nữ nhiều hơn, còn Nhị 2 

lại trầm ấm, dạo những khúc nhạc buồn, thường đi cùng giọng nam. Tuy 

nhiên, cũng không nhất thiết như vậy, Nhị 1, và Nhị 2 vẫn cùng hòa nhịp 

để đệm cho khúc hát đường trường. Nhìn chung, hai nhạc cụ này do hai NS 

đảm nhiệm luôn đi giai điệu, gọi hơi, đệm, dạo đưa đẩy cho diễn viên khi 

hát và khi biểu diễn khá hiệu quả. 

NS Đức Tình, học nhạc cụ Nhị 2 tại Trường Đại học Sân khấu Điện 

ảnh Hà Nội, có thâm niên ngồi dàn nhạc Chèo 15 năm nên cách chơi nhạc 

cụ của hai NS này luôn nhanh nhạy gọi hơi đúng lúc, tiếng đàn khá chuẩn. 

Quan sát thực tế, chúng tôi thấy rõ thái độ, tình cảm của các diễn viên tại 

Nhà hát rất yêu quý, chờ đợi và lắng nghe tiếng Nhị 1, Nhị 2 cất lên khi 

dạo, tạo đà như gọi mời các diễn viên vào hát. 

Ngoài ra, dàn nhạc còn một số nhạc cụ đã kể ở trên đều có vai trò, 

chức năng và các NS nhạc công thực hiện khá thuần thục. Tuy nhiên trong 

hàm lượng của luận văn nên chúng tôi không trình bày hết tại đây. Chỉ biết 
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rằng, dàn nhạc Chèo ở Nhà hát Chèo Ninh Bình hiện nay có những nhạc cụ 

căn bản, có vị trí chủ công, quan trọng mà trong dàn nhạc Chèo cổ và hiện 

tại hôm nay đều dùng. Phần nào về trình độ tay nghề cũng như các kỹ thuật 

và phương pháp chơi nhạc của các nhạc công tại Nhà Hát đạt được yêu cầu 

của một nhạc công ở dàn nhạc Chèo. 

 Nhận diện như vậy, thấy rõ công tác QL BDNT của các nhạc công 

chơi các nhạc cụ trong Nhà hát Chèo Ninh Bình chúng tôi thấy, sự phân 

công đảm nhiệm nhạc cụ đúng với chuyên ngành được đào tạo. Công tác 

QL nơi đây cũng đã phần nào phát huy được khả năng trí tuệ, sáng tạo nghệ 

thuật, tay nghề của các NS. Tuy nhiên, phương pháp cũng như chính sách 

tiền lương, bồi dưỡng ngành nghề đặc thù như nhạc cụ hơi, nhạc cụ gõ 

chưa thật phù hợp với các NS. Bởi các nhạc cụ này rất tốn sức, có hại ít 

nhiều tới sức khỏe của người NS, cho nên chưa thực sự thúc đẩy trí lực, 

phát huy tài năng, chưa kịp thời để động viên một số NS trong dàn nhạc 

Chèo nơi đây. 

2.3.3. Biểu diễn và dàn dựng phục chế các tiết mục Chèo cổ 

Như đã trình bày ở trên, Chèo  có những đặc biệt và gồm các thành 

tố căn bản:  Hát, Múa, Diễn…  Chèo là nghệ thuật tổng hợp, nên diễn Chèo 

không chỉ diễn trò, mà còn phải tổng hòa của các thành tố căn bản nói trên. 

Nếu như một diễn viên đẹp về ngoại hình, nhưng không có giọng hát hay 

hoặc múa tồi thì chưa phải là một diễn viên đạt chuẩn mà các NS, nghệ 

nhân trong làng Chèo thường nói “được cả thanh và sắc”. 

Thực tế tại Nhà hát thấy rõ, ở Chèo trong múa có hát, trong hát có 

diễn, trong diễn lại có múa. Các thành tố nghệ thuật này trong suốt quá 

trình biểu diễn Chèo nó được hòa quện một cách nhuần nhuyễn. Nhất là các 

tích cổ, thể hiện tính cách nhân vật đều rất đặc sắc, thông qua nghệ thuật 

biểu diễn (múa, hát, diễn). 
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Nhà hát phục dựng và luyện tập các trích đoạn Súy Vân giải dại, Thị 

Màu lên chùa, Vợ chồng ông chài, Việc làng, ….. 

Năm 2015 Nhà hát dàn dựng, nâng cao vở Lưu Bình trả nghĩa tham 

gia Liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc, tổ chức tại Ninh Bình và được bạn 

bè đồng nghiệp đánh giá rất cao. 

Các trích đoạn Chèo cổ đều thể hiện rõ tính cách nhân vật như vở 

Quan Âm Thị Kính có vai Mãng ông, NS Hồng Quân biểu diễn đã đạt được 

ba yếu tố cả trong Hát - Diễn - Múa và thể hiện ra tính cách nhân vật một 

lão nông chi điền lạc quan, hài hước và dí dỏm sống ở vùng Châu thổ sông 

Hồng xưa.  

Hay vai Bà Sùng do NS Thúy Vi đảm nhiệm. Với vai diễn này, 

người NS vừa phải hát trong biểu diễn, diễn trong hát, chưa kể còn phải 

phối hợp với bạn diễn, xử lý phù hợp với các thành tố nghệ thuật tổng hợp 

khác như Múa, Hát Diễn, Nói, Ngâm, Sử, Vỉa… kết hợp với bạn diễn (ông 

Sùng, Thiện Sỹ, Thị Kính) để lột tả nhân vật độc ác của mình. Nói chung 

NS Thúy Vi khi biểu diễn vai bà Sùng cũng đã lột tả được tính cách một bà 

mẹ chồng đanh đá, gớm ghiếc và độc ác mà bà con nhân dân một số nơi ở 

Ninh Bình đã ví bà Sùng (do NS Thúy Vi sắm vai) là một mụ mắt trắng 

môi thâm. 

 Năm 2009, Nhà hát dàn dựng vở Kim Nham do NSND Mai Thủy 

đảm nhận vai Súy Vân, tham gia hội diễn tại tỉnh Quảng Ninh. Với nhân 

vật này, đòi hỏi khi biểu diễn, NS phải lột tả được tính cách nhân vật một 

cô thôn nữ đoan trang, nết na, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó, khéo tay, 

hát hay, múa giỏi… Chưa kể, các chi tiết biểu diễn từ dáng đi, đứng, ngồi 

hay nét mặt (mắt, mũi, miệng, các cơ mặt…), hình thể phải được linh hoạt, 

cơ thể thoát, nhẹ nhàng. Điều khó khăn nhất của vai Súy Vân phải nhiệm 

khi biểu diễn, đó là vừa hát, múa, diễn rất nặng.  Tuy nhiên, với tài năng và 

tìm tòi nghiên cứu của NS, cũng như có sự đầu tư trí lực bản thân nên vai 
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diễn này NSND Mai Thủy đã rất thành công tại hội diễn, đạt huy chương 

Vàng, mang lại dấu ấn cho hội diễn và đồng nghiệp của các đơn vị bạn 

nghề ngợi ca, thán phục. 

Nói về công tác QL BDNT này tại Nhà hát đã có những tiến chuyển 

tốt. Tuy nhiên về chính sách ưu đãi cho các NS có tài năng cả về múa, hát, 

diễn tại đây là chưa cụ thể. Việc mở rộng, tìm tòi đào tạo, khắc phục những 

NS thực hành nghề còn lệch (chỉ hát được, không diễn tốt hay chỉ múa đẹp 

nhưng lại không hát hay…) một cách thường xuyên vẫn còn bỏ ngỏ. Bên 

cạnh đó, các NS tự thân trau dồi kiến thức cũng có phần sao nhãng và hay 

đổ lỗi cho hoàn cảnh kinh tế, gia đình khó khăn, thời giam hạn hẹp và 

nhiều lý do khác mà đâu đó chưa chăm chỉ học hành, tiết chế ham muốn 

khác, dành nhiều trí lực, thời gian cho việc nâng cao kiến thức tổng hợp 

Múa, hát diễn Chèo. Nhà hát cũng chưa có kế hoạch hàng năm để bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ cũng như công tác kiểm tra đánh giá đúng năng 

lực chuyên môn để các NS về cả múa, hát, diễn để họ được thấy mình còn 

yếu, thiếu lĩnh vực nào mà tích cực học hỏi tự hoàn thiện mình. 

2.3.4. Đào tạo Chèo tại Nhà hát Chèo Ninh Bình 

Nhà hát trong những năm gần đây đều có chiến lược, ủng hộ và đầu 

tư của UBND tỉnh Ninh Bình cho phép đào tạo, bồi dưỡng tại Đoàn. Đó là 

hình thức đào tạo tại chỗ. Các NS gạo cội từ Trung ương về giảng dạy, đào 

tạo Nhà hát được 4 khóa: 

NSND Đoàn Bình (Trường Đại học SKĐA Hà Nội) đảm nhiệm 

giảng dạy môn Hát. 

NSƯT Minh Ngọc (Trường Đại học SKĐA Hà Nội) đảm nhiệm 

giảng dạy môn Múa. 

NS Quốc Minh (Trường Đại học SKĐA Hà Nội) đảm nhiệm giảng 

dạy môn Diễn. 

Học viên mỗi khóa có từ 12 đến 15 em. Các em đều được hưởng chế 

độ hỗ trợ khuyến tài, nguồn kinh phí được trích ra từ kinh phí của tỉnh. 
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Thời gian đào tạo: 2 năm/khóa 

Địa điểm đào tạo: tại Nhà hát Chèo Ninh Bình 

Chương trình đào tạo: Do Nhà hát yêu cầu theo kiểu bồi dưỡng nâng 

cao trình độ cho học sinh, học viên của Đoàn đã tuyển dụng. Tập trung học 

các môn chuyên ngành Chèo (múa, hát, diễn) và học các môn văn hóa, âm 

nhạc, thường thức nghệ thuật Chèo, lịch sử Chèo… 

Các học viên học xong sẽ được cấp chứng chỉ của Sở VH&TT tỉnh 

Ninh Bình. 

Hiện nay Nhà hát đang có 02 cán bộ/NS theo học chính quy về cao 

học Sân khấu và Quản lý văn hóa tại Trung ương, đó là NSƯT Nguyễn 

Quang Thập và NS Ninh Việt Triều. 

Chính sách của tỉnh là tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ/NS đi 

học ở trình độ cao hơn, nhưng không chu cấp kinh phí và NS vẫn phải luôn 

hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là vấn đề khá khó khăn, bất cập về chính 

sách cho người đi học ở Trung ương để nâng cao trình độ hiểu biết sâu sắc 

về nghệ thuật sân khấu và QL Nhà hát. 

Các chính sách, kế hoạch thực hiện đào tạo tại chỗ cho đội ngũ NS 

vẫn còn bỏ ngỏ. Đồng thời chưa phát huy được những NS tài tăng của Nhà 

hát tổ chức trao truyền cho lớp trẻ, mà vẫn phụ thuộc vào đội ngũ giảng 

dạy từ trung ương. Nên ít nhiều, lớp học của các học sinh, học viên hầu 

như không được đội ngũ NS của Nhà hát quan tâm, tham gia giảng dạy 

và học tập. 

Việc kiểm tra, đánh giá năng lực về học tập nâng cao trình độ cũng 

như nguồn lực động viên kịp thời cho học sinh, học viên chư thật thấu đáo, 

chu tất nên việc học hỏi nghề chư trở thành nhu cầu thiết yếu của các NS 

nơi đây. 

2.3.5. Tìm hiểu và thường thức nghệ thuật Chèo 

Chèo là một kho tàng văn hoá, giàu bản sắc dân tộc Việt Nam. Tuy 

nhiên về tìm hiểu và thường thức nghệ thuật Chèo tại Nhà hát không 
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thường xuyên nên chúng tôi thấy rõ anh chị em NS phần nào hiểu về ngôn 

ngữ, trang phục, làn điệu, múa, diễn… của Chèo còn rất hạn chế.  

Như trình bày và khảo sát ở trên, thấy rõ trong chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng của Nhà hát không có môn học về lịch sử Chèo, thường thức 

nghệ thuật chèo… Đâu đó chỉ có năm 2013, các NS của Nhà hát được gặp 

gỡ một số nhà nghiên cứu Chèo, thông qua họ các NS biết lõm bõm về 

những giá trị văn hóa cùng những giá trị nghệ thuật Chèo, đặc biệt giá trị 

nghệ thuật của từng nhân vật trong văn hóa Việt Nam. 

Việc xây dựng cũng như tổ chức triển khai kế hoạch cho đội ngũ NS 

của Nhà hát học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết giá trị của nghệ 

thuật Chèo đến nay vẫn chưa được được thực hiện bài bản, thường xuyên. 

Nhất là phương pháp truyền cảm hứng nghệ thuật Chèo đến khán giả vẫn là 

khoảng trống trong công tác QL nơi đây.  

Vấn đề này không chỉ tại Nhà hát Chèo Ninh Bình, mà cũng là vấn 

đề chung tại các nhà hát trên toàn quốc hiện nay. 

Đây là một điều vô cùng thiệt thòi cho các NS Chèo ở Việt Nam 

chúng ta hầu như không có được nhiều thời gian, trí lực, kinh phí, môi 

trường để học hỏi, bồi dưỡng vấn đề tiếp thị, tuyền cảm hứng, quảng bá 

nghệ thuật giàu bản sắc này. 

 Thiết nghĩ cần có nguồn lực tài chính và giáo dục nhận thức thật tốt 

của các cấp lãnh đạo về công tác quản lý BDNT nhằm nâng cao hiểu biết 

nghệ thuật Chèo cho các NS mới có thể giải quyết được. 

2.4. Một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo thông qua tác phẩm  

2.4.1. Tác phẩm Tấm áo bào Hoàng đế 

Là vở diễn dựng từ năm 2009, tham gia “Liên hoan sân khấu các vở 

diễn lịch sử chào mừng nghìn năm Thăng Long”. Vở Chèo Tấm áo bào 

Hoàng đế kể chuyện Thái hậu Dương Vân Nga trao ngôi báu cho Lê 

Hoàn khi vua Đinh Tiên Hoàng mất và dân tộc đứng trước nguy cơ bị nhà 

Tống xâm lấn.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C3%A2n_Nga
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Ho%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Ho%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
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Tác giả: Trần Đình Ngôn 

Đạo diễn: Nguyễn Quang Thập 

Âm nhạc: Hạnh Nhân 

Thiết kế mỹ thuật: Đăng Khoa 

Diễn viên chính: NS Huyền Diệu vai Thái hậu Dương Vân Nga, NS 

Anh Tú vai Đinh Tiên Hoàng, NS Bá Toản vai Đinh Điền, NS Tiến Thành 

vai Nguyễn Bặc,… 

Dàn dựng lại trong thời gian 3 tháng, báo cáo vào tháng 01 năm 

2017, công diễn (ước tính) khoảng 200 lượt, được dư luận công chúng khán 

giả đón nhận, đánh giá cao là một vở Chèo hay, giàu tính nhân văn và đậm 

chất lịch sử, văn hóa. 

Tại cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu được tổ chức tại thành 

phố Hồ Chí Minh, vở Chèo Tấm áo bào Hoàng đế của Nhà hát Chèo 

Ninh Bình đã đạt giải Nhất; Tại vở diễn này, NSƯT Quang Thập được 

ban tổ chức hội thi tặng giải Đạo diễn trẻ tài năng, được tặng Huy 

chương vàng. 

Sau khi Hội diễn về, đồng chí Thập cũng được Sở VHTT&DL cùng 

UBND tỉnh tổ chức trao phần thưởng và khen tặng. Đây cũng một nguồn 

động viên lớn đới với NSƯT Quang Thập. 

2.4.2. Tiếng hát đại ngàn 

Vở chèo Tiếng hát đại ngàn là một vở chính kịch, được Nhà hát 

Chèo Ninh Bình dàn dựng để tham gia hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 

toàn quốc năm 2013. Đây là vở diễn viết về đề tài văn hóa du lịch, phong 

cách Chèo hiện đại. 

Tác giả: Nguyễn Đăng Thanh  

Đồng đạo diễn: NSND Ngọc Giàu - NSƯT Quang Thập 

Âm nhạc: Hạnh Nhân 

Thiết kế mỹ thuật: NSƯT Duy Thông. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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Diễn viên chính: NSƯT Huyền Diệu vai Diễm, NS ANh Tú vai 

Thọ, NS Tiến Thành vai Tùng,  NS Ngọc Minh vai Tú, NSƯT Xuân 

Nghị vai ông Quỳnh, NSND Mai Thủy vai bà Cẩm, NS. Hồng Quân vai 

Việt kiều… 

Dàn dựng thời gian 2 tháng, tổng duyệt tháng 11 năm 2013, công 

diễn ước tính 160 lượt xem được dư luận công chúng khán giả đón nhận, 

đánh giá cao, là một vở Chèo chính kịch, giàu tính nhân văn và đậm chất 

dân gian hiện đại có giá trị văn hóa dân tộc, nhất là về văn hóa du lịch.  

Vở Tiếng hát đại ngàn tại cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo 

chuyên nghiệp toàn quốc 2013, đã đoạt huy chương bạc. Vở diễn với sự 

tham gia diễn xuất của các NS có nhiều kinh nghiệm như: NSƯT Xuân 

Nghị, NSND Mai Thủy; các NS trẻ như: Huyền Diệu, Anh Tú, Thanh 

Tuyền, Tiến Thành và các NS khác. 

Sau khi Hội diễn về, các NS đoạt giải được lãnh đạo UBND tỉnh tổ 

chức chào đón và có trao phần thưởng, bằng khen, giấy khen khích lệ động 

viên các NS tiếp tục sáng tạo và cống hiến nghệ thuật Chèo cho tỉnh nhà. 

2.4.3. Linh khí Hoa Lư 

 Trong dịp hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nhà 

hát Chèo Ninh Bình đã huy động mọi nguồn lực, động viên tập thể NS, DV 

và cán bộ công nhân viên Nhà hát dàn dựng thành công vở chèo Linh khí 

Hoa Lư.  

Tác giả: Bùi Vũ Minh 

Đạo diễn: NSND Lê Hùng  

Âm nhạc: Hạnh Nhân 

Thiết kế mỹ thuật: Bùi Vũ Minh. 

Diễn viên chính: NS Mai Thế Tưởng vai Lê Long Đĩnh, NS Anh Tú 

vai Lý Công Uẩn, NS Mai Hòa vai Thái Hậu, NS Huyền Diệu vai Hoàng 

Hậu  nhà Lý, NS Hồng Quân vai Hoạn quan. NS Thanh Tuyền vai Tiêu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_s%C4%A9_nh%C3%A2n_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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Thị, NS Hoàng Thắng vai Đào Cam  Mộc, NS Quốc Trị vai Trần Lão 

Tướng Công, NS Bá Toản vai Quan Hề… 

Dàn dựng thời gian 2 tháng, tổng duyệt tháng 8 năm 2009, công diễn 

(ước tính) 160 lượt xem, được dư luận công chúng khán giả đón nhận, đánh 

giá khá cao là một vở Chèo lịch sử, văn hóa giàu tính nhân văn và đậm chất 

dân gian hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc.  

Tại hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại Quảng 

Ninh cuối năm 2009, vở diễn Linh khí Hoa Lư đã được tặng huy chương 

vàng, cho vở diễn, cùng với 03 huy chương vàng cho các cá nhân, đó là các 

NS: NS Mai Thế Tưởng, NS Anh Tú, NS Thanh Tuyền; 03 huy chương bạc 

cho 03 NS: Quốc Trị,  Bá Toản và  Huyền Diệu. 

Theo truyền thống, sau khi Hội diễn trở về, các NS của Nhà hát lại 

được lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức chào đón và có trao phần thưởng, bằng 

khen, giấy khen động viên khích lệ. 

Có thể nói, chúng tôi khảo sát trình bày kể tả khái quát các tác phẩm 

trên là những thành quả khá tốt, những tác phẩm tiêu biểu mà Nhà hát đã 

nỗ lực, lựa chọn từ khâu kịch bản, đến nghiên cứu, phân vai, dàn dựng và 

tổ chức biểu diễn đều có những kế hoạch rõ ràng và tổ chức luyện tập, đôn 

đốc, kiểm tra, đánh giá sát sao của công tác QL. Các khâu QL BDNT đều 

được thực hiện đồng bộ cả về chuyên môn, giờ giấc làm việc, ý thức, sáng 

tọa nghệ thuật cùng với chính sách động viên kịp thời với toàn thể anh em 

NS nên rõ ràng hiệu quả, chất lượng nghệ thuật rất khác. 

2.5. Các nghệ sĩ góp phần rạng danh cho quê hương Chèo Ninh Bình 

Ninh Bình là một trong những chiếc nôi Chèo Việt Nam. Xưa Ninh 

Bình thuộc chiếng Chèo Nam. Như đã nói ở trên, nơi đây là quê hương của 

nhiều thế hệ NN, NS Chèo, ca hát cổ truyền nổi tiếng như xưa có Các NN: 

Văn Mược, Văn Mô, nay có các NSND Doãn Hoàng Giang, Thúy Mùi, 

Mai Thủy; các NSƯT: Thúy Ngần, Quang Thập, Hạnh Nhân, Huyền Diệu, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Do%C3%A3n_Ho%C3%A0ng_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BAy_M%C3%B9i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Th%E1%BB%8B_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BAy_Ng%E1%BA%A7n
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Trương Mạnh Thắng, Thảo Quyên, Phạm Ngọc Giới, Thùy Dung… Có thể 

tổng hợp như sau: 

Bảng 2.1: Các NSND, NSƯTNhà hát Chèo Ninh Bình đã được 

Nhà nước phong tặng 

Stt Tên NS 
Danh 

hiệu 
Nơi công tác/Quê quán 

Năm phong 

tặng 

1 Hà Thị Cầu NSƯT Yên Mô, Ninh Bình 2005 

2 Phạm Ngọc Giới NNUT Ninh Bình 2017 

3 Doãn Hoàng Giang NSND Hội Nghệ sĩ SKVN 2001 

4 Nguyễn Thúy Mùi NSND Nhà hát Chèo Hà Nội 2017 

5 Mai Thủy NSND Nhà hát Chèo Ninh Bình 2001 

6 Thúy Ngần NSƯT Trường ĐHSK&ĐAHN 2011 

7 Quang Thập NSƯT Nhà hát Chèo Ninh Bình 2012 

8  Hạnh Nhân NSƯT Nhà hát Chèo Ninh Bình 2011 

9 Thùy Dung  NSƯT Nhà hát Chèo Việt Nam  2013 

10 Trương Mạnh Thắng NSƯT Nhà hát Chèo Hải Dương 2016 

11  Huyền Diệu  NSƯT Nhà hát Chèo Ninh Bình 2015 

12 Thảo Quyên NSƯT Nhà hát Chèo Ninh Bình 2015 

(Nguồn được cung cấp từ báo cáo của NH các năm 2012, 2015) 

Ngoài ra, phong trào nghệ thuật Chèo không chuyên của tỉnh Ninh 

Bình cũng phát triển mạnh mẽ. 

Tính đến năm 2015, trên địa bàn huyện Yên Khánh có 6 đến 9 câu 

lạc bộ hát Chèo, tập trung nhiều ở các xã như Khánh Cường, Khánh Trung, 

Khánh Mậu, Khánh Lợi. Toàn huyện Yên Mô đã thành lập được 2 đến 8 

câu lạc bộ chèo, đội chèo đi vào hoạt động, thu hút đông đảo nhân dân. 

Trung bình 1 câu lạc bộ có từ 15 - 27 hội viên sinh hoạt thường xuyên, phát 

triển mạnh mẽ nhất trong các xã Khánh Thịnh, Yên Phong, Yên Nhân, Yên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BAy_M%C3%B9i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Th%E1%BB%8B_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BAy_Ng%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_h%C3%A1t_Ch%C3%A8o_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%8B_Di%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_Kh%C3%A1nh
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Hòa, Yên Mạc. Huyện Hoa Lư đã xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa phi vật thể chiếu Chèo thôn Văn Lâm (xã Ninh Hải) để 

phục vụ du lịch [14, tr.36]. 

Nhằm mục đích bảo tồn nghệ thuật hát Chèo truyền thống, năm 

2013, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH, TT&DL), Trung tâm Nghiên cứu 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc đã chọn tỉnh Ninh Bình là một 

trong những địa phương triển khai Dự án Sân khấu học đường. Việc triển 

khai, nhân rộng và từng bước đưa nghệ thuật Chèo vào trường học có thể 

xem là “chìa khóa” để tạo nguồn kế cận, góp phần bảo tồn, phát huy nghệ 

thuật Chèo truyền thống ở địa phương. 

Cần phải nhắc tới lớp NS gạo cội đã nghỉ hưu của Nhà hát Chèo 

Ninh Bình trước đây như: NSƯT Vũ Lâm Bình, NSƯT Lý Thanh Kha, 

NSƯT Xuân Nghị, NSƯT Phạm Tuấn Dũng, NSƯT Mai Thế Tưởng, 

NSƯT Minh Huệ (chuyển Chèo Hà Nội), NSƯT Thùy Dung (chuyển Chèo 

Việt Nam), đặc biệt cố NSƯT Hà Thị Cầu... Đây là những lớp gạo cội, có 

đóng góp lớn lao cho nghệ thuật Chèo tỉnh Ninh Bình tồn tại và phát triển. 

Các NS đầu tiên của Đoàn văn công Sông Vân được khán giả nhớ và biết 

đến qua nhiều vai diễn tiêu biểu như: Nghệ sĩ Xuân Cưu, Kim Liên, Hồng 

Nhạn, Mạnh Thi, Mai Sen, Đăng Thanh (nguyên Giám đốc Sở VHTT tỉnh 

Ninh Bình), Thúy Mùi, Xuân Chính, Nhà viết kịch Am Viết Đàm, Nghệ 

nhân Phạm Quang Thảo (Cả Nghệ), Nghệ sĩ An Quang Định... 

Hiện nay, lớp NS trẻ nối tiếp truyền thống cha anh, đã và đang cố 

gắng học tập nâng cao trình độ như NSƯT - Đạo diễn Nguyễn Quang Thập 

và NS Ninh Việt Triều (học cao học tại Hà Nội) và bồi dưỡng chuyên môn, 

sáng tạo nghệ thuật… bước đầu có cống hiến nghệ thuật nhất định, được 

Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT, NS trẻ tài năng… được 

CB, nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu mến và ghi nhận. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt_Ch%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt_Ch%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Th%E1%BB%8B_C%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BAy_M%C3%B9i
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2.6. Hiệu quả và một số bài học kinh nghiệm về BDNT của Nhà hát 

Chèo Ninh Bình 

2.6.1. Một số hiệu quả 

Tại Hội diễn sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 diễn 

ra ở Quảng Ninh, Nhà hát Chèo Ninh Bình giành huy chương vàng vở diễn 

Linh Khí Hoa Lư (cơ cấu giải hội diễn có 02 vở diễn đạt huy chương vàng 

và 05 vở diễn đạt huy chương bạc). Giải cá nhân có 03 huy chương vàng 

(Thế Tưởng, Thanh Tú, Thanh Tuyền) và 03 huy chương bạc (Bá Toản, 

Huyền Diệu, Quốc Trị). Nhà hát đã xếp thứ 1/17 đoàn tham dự về số lượng 

huy chương. 

Năm 2013, tại cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu được tổ chức 

tại thành phố Hồ Chí Minh, vở chèo Tấm áo bào Hoàng đế của Nhà hát 

Chèo Ninh Bình đã đạt giải nhất, là vở chèo duy nhất trong số 22 tác phẩm 

dự thi; đạo diễn, NSƯT Nguyễn Quang Thập là một trong hai đạo diễn trẻ 

tài năng được hội thi tặng huy chương Vàng. 

Năm 2013, tại cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu chèo chuyên nghiệp 

toàn quốc 2013 diễn ra ở Hải Phòng, Nhà hát Chèo Ninh Bình giành huy 

chương bạc vở diễn Tiếng hát đại ngàn. Giải cá nhân có 03 huy chương 

vàng (Huyền Diệu, Anh Tú, NSND Mai Thủy) và 01 huy chương Bạc 

(Thanh Tuyền). Cơ cấu giải thưởng cuộc thi có tổng 03 vở diễn đạt huy 

chương vàng và 06 vở diễn đạt huy chương bạc, 42 huy chương vàng cá 

nhân, 68 huy chương bạc cá nhân. Nhà hát Chèo Ninh Bình xếp thứ 5/17 

đoàn tham dự theo thành tích huy chương.  

Năm 2014, tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Chèo chuyên 

nghiệp toàn quốc năm 2014. Nhà hát Chèo Ninh Bình giành 2/6 huy 

chương vàng (Phạm Thị Hiền vai Súy Vân và Nguyễn Thị Ngọc Anh vai 

Thị Kính); 2/11 huy chương bạc (Trần Thị Diệu vai Nguyên phi Ỷ Lan và 

Đỗ Thị Lý vai Thị Nở). Cùng với Nhà hát Chèo Việt Nam là 2 đơn vị đoạt 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Quang_Th%E1%BA%ADp
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giải nhất theo thành tích huy chương với 2 huy chương vàng và 2 huy 

chương bạc.  

Năm 2016, tại Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp 

toàn quốc năm 2016, Nhà hát Chèo Ninh Bình mang tới hội diễn 2 tác 

phẩm, đó là Lưu Bình trả nghĩa và Cỏ lạ đường thôn. Vở Lưu Bình trả 

nghĩa. Tại Hội diễn này, Nhà hát đã giành 3 huy huy chương vàng cá nhân 

cho các nghệ sĩ: NS Nguyễn Đình Anh và NSƯT Trần Thị Diệu và NS 

Nguyễn Bá Toản. Và đoạt 6 huy chương bạc cá nhân cho các NS 

NSND Mai Thủy, NS Nguyễn Ngọc Anh, NS Mai Hiên, NS Đỗ Thành, NS 

Đỗ Thị Lý và NS Lê Anh Tú. 

Năm 2017, cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo 

chuyên nghiệp toàn quốc ở Thanh Hóa, Nhà hát Chèo Ninh Bình xếp thứ 4 

với 1 huy chương vàng cho NS Nguyễn Thị Ngọc Anh và 2 huy chương 

bạc cho các NS: Đỗ Thị Lý, Vũ Thị Thu Hương, đồng thời diễn viên 

Nguyễn Đoàn Thiên Sinh (con trai của NSƯT Quang Thập) là một trong 

hai thí sinh đạt giải diễn viên trẻ triển vọng của cuộc thi. 

Về doanh thu của Nhà hát cũng đạt được một số kết quả nhất định, 

có thể tổng hợp như sau: 

Bảng 2.2: Tổng kinh phí doanh thu từ một số vở diễn 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Tên vở diễn 
Kinh phí  

thu 2016 

Kinh phí  

thu 2017 

1 Nước mắt vua Đinh 7.000.000 15.000.000 

2 Kim Nham 7.000.000 15.000.000 

3 Tấm áo bào Hoàng đế 7.000.000 15.000.000 

4 Trương Hán Siêu 7.000.000 15.000.000 

5 Thái hậu Dương Vân Nga 7.000.000 15.000.000 

(Nguồn từ phòng HCTH của Nhà hát cung cấp tháng 3/2018) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%8B_Di%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Anh_T%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_H%C3%A1n_Si%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C3%A2n_Nga
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Những năm gần đây, Nghị quyết Trung ương 5 định hướng việc Xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là chủ trương 

đúng đắn, được nhân dân ủng hộ, nhiệt huyết thực hiện. Nghị quyết Trung 

ương 5 thực sự đi vào cuộc sống, đặc biệt với nghệ thuật Chèo truyền 

thống, các nghệ sĩ, diễn viên ngành Chèo, Nhà hát Chèo Ninh Bình. 

Nhà hát với những thành tích kể trên, các kịch mục, tác phẩm lớn 

liên tục hàng năm được lựa chọn, UBND tỉnh Ninh Bình cấp kinh phí dàn 

dựng đi hội diễn, và phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh và 

một số buổi diễn ở tỉnh ngoài.  

Thực hiện chủ trương của Đảng, ý nguyện của nhân dân, mở rộng 

giao lưu với bè bạn trong và ngoài nước, đón khách du lịch từ bốn phương 

trở về, Nhà hát Chèo Ninh Bình đổi mới toàn diện về cả cơ cấu tổ chức, cơ 

sở vật chất, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên hậu đài, hành 

chính đặc biệt là đội ngũ NS, DV và NC để thực hiện tốt về tổ chức hoạt 

động và dàn dựng những tiết mục có chất lượng nghệ thuật phục vụ chính 

trị và khán giả trong, ngoài tỉnh. 

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn (khách du lịch quốc tế, khách 

du lịch, khán giả trong và ngoài tỉnh), Nhà hát còn dàn dựng và biểu diễn 

nhiều chương trình nghệ thuật có tính chất đa khá dạng. Theo báo cáo của 

Nhà hát, trong năm 2017, Nhà hát đã dàn dựng các chương trình nghệ thuật 

tổng hợp như các chương trình: Ca Múa Nhạc tổng hợp, dân gian, lễ hội 

Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, lễ hội làng truyền thống Phù Khê (tỉnh Bắc 

Ninh), Gặp mặt Hội đồng nghiệp, Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, 

khai mạc Liên hoan Ca Múa Nhạc Quốc tế, trong đó có hát Xẩm, hát Quan 

họ, dân ca, ca khúc mới, có những ngày nhà hát biểu diễn phục vụ chính trị, 

khách du lịch trong và ngoài nước, tới 5 xen/1 ngày… Đặc biệt Nhà hát đã 

dàn dựng vở Chèo Nước mắt vua Đinh,một vở diễn có chất lượng nghệ 

thuật cao, được báo cáo tổng duyệt vào tháng 11 năm 2017 mà đề tài đã 

trình bày ở trên. 
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Bảng 2.3: Ước tính số lượng khán giả đã xem Nhà hát Chèo Ninh Bình 

biểu diễn (tính đến 30/6/2018) 

STT Tên vở diễn 
Số buổi  

BD 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 Lưu Bình trả nghĩa 55 20 20 15 

2 Cỏ lạ đường thôn 45 18 19 13 

3 Tấm áo bào Hoàng đế 40 20 12 8 

4 Nước mắt vua Đinh 41 20 13 8 

5 Trương Hán Siêu 33 10 13 10 

6 Các trích đoạn chèo cổ 68 22 23 23 

7 
Chương trình cac múa nhạc 

dân gian tổng hợp 

    

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của Nhà hát năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018) 

2.6.2. Bài học kinh nghiệm 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, bất cứ một sự thành công hay thất bại 

của sự việc đều phải có tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm. Việc làm đó 

có thể dưới nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, nhưng nội dung, 

yêu cầu và vai trò, vị trí của nó thường khá giống nhau.  

Ví dụ, với một vở diễn, dàn dựng công phu, đầu tư nguồn lực tốt nhưng 

lại có kết quả thất bại thì không thể đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm. 

Ngược lại dàn dựng tác phẩm thành công, hiệu quả mang lại lớn về giá trị vật 

chất, tinh thần thì càng cần đánh giá tổng kết, bài học kinh nghiệm. 

Tương tự với quan điểm trên, tác giả luận văn mạnh dạn đưa ra mục 

này để góp phần nhỏ bé với công tác quản lý BDNT Chèo tại Nhà hát Chèo 

Ninh Bình ngày một tốt hơn. Thông qua một số tác phẩm tiêu biểu mà Nhà 

hát đã dàn dựng thành công. 

Tuy nhiên vấn dề nhạy cảm mà bấy lâu không ít các NS ái ngại khi 

nói về một vở diễn thất bại mà bàn tán sôi nổi, công khai về một vở diễn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_H%C3%A1n_Si%C3%AAu
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thành công. Đó cũng là lẽ thường của văn hóa trọng tình của Việt Nam. 

Với trách nhiệm của người học viên bước đầu nghiên cứu khoa học. Luận 

văn khảo sát nhanh đồng thời có cái nhìn khách quan thông qua sự đánh giá 

của các nhà nghiên cứu đồng thời của các NS làm nghề Chèo, đặc biệt là 

của công chúng, khán giả. 

Những vở diễn thành công: Nước mắt vua Đinh, Tấm áo bào 

Hoàng đế, Linh khí Hoa Lư… 

Ví dụ:  

Tên vở: Nước mắt vua Đinh 

Tác giả: Trần Đình Ngôn 

Đạo diễn: NSND Dương Ngọc Đức 

Âm nhạc: Bùi Đức Hạnh 

Nguồn đầu tư: Kinh phí của tỉnh 

NSƯT Quang Thập đảm nhiệm vai chính - Vua Đinh, NSƯT Lâm 

Bình vai Ngô Phu nhân; NSƯT Mai Thủy vai A hoàn; NSƯT Lý Thanh 

Kha vai Dương Trí. 

Chương trình: Tham gia Hội diễn Sân khấu Chèo chuyên nghiệp tại 

Hà Nội, đã được đánh giá là giọt mật của hội diễn. 

Như vậy có thể thấy nguồn lực là rất quan trọng. Việc chọn vai, phân 

vai đúng người, đúng việc, phát huy khả năng, tài năng của nhân lực cần 

phải được xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng nể nang, chủ quan, tư riêng … 

Nội dung tác phẩm (kịch bản) cũng là khâu rất quan trọng được đồng bộ 

hóa với nhiều thành tố cơ bản của Chèo là nghệ thuật tổng hợp (kịch bản, 

đạo diễn, âm nhạc, trang trí, diễn viên: múa, hát, diễn) phải được đồng bộ 

hóa. Công tác quản lý nguồn lực về con người và cơ sở vật chất đảm bảo 

cho nghệ thuật là yếu tố có tính chất quyết định phần lớn cho sự thành 

công. Sự khơi gợi, khích lệ động viên kịp thời tài năng nghệ sĩ là cần thiết. 

Cơ chế chính sách không phù hợp cũng có thể làm thui chột tài năng. Hoặc 
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việc đào tạo, phân vai, bồi dưỡng và tự thân người NS rèn luyện đều cần 

thiết. Tại Nhà Chèo Ninh Bình chúng tôi đã thấy rõ về sự thành công và 

thất bại của một vở diễn hay một trích đoạn.  

Yếu tố khán giả cũng có vai trò góp phần cho vở diễn thành công về 

nghệ thuật và sống với thời gian. Việc đào tạo, bồi dưỡng, nuôi nguồn cảm 

hứng cho khán giả cũng hết sức quan trọng. Hiện nay tỉnh Ninh Bình vẫn 

chưa có chiến lược cũng như giáo dục giá trị nghệ thuật Chèo cho các thế 

hệ khán giả, đặc biệt là học sinh phổ thông. 

2.7. Một số quy định và chế độ chính sách 

2.7.1. Về Quy định 

Trước xu thế hội nhập như hiện nay, để tạo điều kiện cho các tổ chức 

nghệ thuật công lập phát triển, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương tiến 

hành đổi mới cơ chế quản lý nhằm từng bước tiến tới xóa bỏ bao cấp đối 

với các tổ chức nghệ thuật. Chủ trương đó đã được thể hiện qua các Nghị 

định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2002 của Chính phủ và Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. 

Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự, tài chính 

đối với mỗi đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các tổ chức nghệ thuật. 

Nghị định này các tổ chức BDNT công lập có quyền tự chủ và biên chế 

nhân lực rõ ràng, được tự quyết định biên chế và tự bảo đảm một phần chi 

phí hoạt động. Nhà QL trong các tổ chức nghệ thuật được quyền quyết định 

thuê, khoán công việc có tính chất không thường xuyên; được quyền ký 

hợp đồng thuê khoán các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm đáp ứng 

yêu cầu về chuyên môn của tổ chức nghệ thuật. Đồng thời nhà QL chịu 

trách nhiệm quyết định việc tuyển dụng cán bộ, viên chức theo hình thức 

thi tuyển hoặc xét tuyển. Quyết định việc điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, 

thôi việc... thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật [68]. 
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Tuy nhiên hiện nay Nhà hát Chèo Ninh Bình vẫn đang nghiên cứu và 

chỉ áp dụng một số nội dung trong quy định, chưa thực hiện các nghị định 

kể trên một cách hoàn toàn. Bởi những khó khăn chung của xã hội và tình 

hình thực tiễn của tỉnh. 

Khảo sát tình hình biên chế, hợp đồng đội ngũ CB, DV, NC, CNV 

của Nhà hát từ năm 2015 đến nay như sau: 

Bảng 2.4: Đội ngũ CB, DV, NC, CNV  của Nhà hát Chèo Ninh Bình 

Năm Tổng số Biên chế 
HĐ chờ 

tuyển dụng 

HĐ không 

thời hạn 

HĐ theo 

NĐ 68 

HHĐ 

ngắn hạn 

2014 100 86 01 03 08 02 

2015 100 85 01 03 08 03 

2016 99 83 01 03 09 03 

2017 105 83 01 03 09 03 

2018 106 81 04 03 09 09 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo năm 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 của Nhà hát Chèo Ninh Bình). 

Đặc biệt từ năm 2005, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

Đinh Văn Hùng ra quyết định số 122/QĐ-UB ngày 18 tháng 01 năm 2005 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đoàn nghệ 

thuật Ninh Bình, nay là Nhà hát Chèo Ninh Bình. Căn cứ quyết định trên 

tỉnh cấp thêm cho 01 suất lương hỗ trợ tương đương với lương chính,  xét 

vào các đêm biểu diễn. Đây là một chính sách thể hiện sự nhân văn, quan 

tâm rất lớn của tỉnh ủy, UBND, đặc biệt của đồng chí Chủ tịch. Chính sách 

này, từ đó đến nay vẫn được các thế hệ các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh, các cấp, ngành trong tỉnh nối tiếp, duy trì và đảm bảo chi 

đủ, chi đúng cho Nhà hát Chèo Ninh Bình. 

2.7.2. Về chính sách 

Chính sách nhân văn này đã động viên, khích lệ rất lớn đối với đội 

ngũ NS của Nhà hát. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho Nhà hát có điều 
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kiện chủ động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mua sắm, cải tạo trang 

thiết bị cho hoạt động nghệ thuật và đời sống của Nhà hát nói chung, của 

CB, DV, NC, CNV nói riêng. 

Tuy nhiên, các chế độ chính sách khác, như chi tiền bồi dưỡng thanh 

sắc, bồi dưỡng đêm, bồi dưỡng sau biểu diễn, luyện tập,… cho DV, NC 

đều không có. Tất cả số tiền hợp đồng, thuê khoán mà các hoạt động của 

Nhà hát trong cả năm đều được xung quỹ tạo nguồn phục vụ các hoạt động 

nghệ thuật và hoạt động hành chính có tính chất sự vụ của Nhà hát. Việc 

chi này đều có sổ sách thu chi khá rõ ràng. Cụ thể, nguồn thu do hoạt động 

BDNT mang lại là chi tiêu chủ yếu vào các việc mua sắm, cải tạo trang 

thiết bị biểu diễn, chi cho anh em hoạt động công đoàn (NS đi tham quan, 

nghỉ mát hàng năm), chi tết, lễ cho con em NS và gây quỹ từ thiện, công 

ích, công việc xã hội khác… 

Trung bình mỗi năm (từ 2014 đến nay), tỉnh Ninh Bình giao chỉ tiêu 

cho Nhà hát Chèo phải đạt 120 đêm diễn/năm (trong đó có phục vụ chính 

trị, bà con vùng sâu, cùng xa, khán giả trong, ngoài tỉnh và khách quốc tế, 

khách du lịch…). Tuy nhiên, CB, DV, NC, CNV của Nhà hát luôn luôn 

vượt kế hoạch chỉ tiêu tỉnh giao. 

Theo báo cáo của Nhà hát Chèo tỉnh Ninh Bình năm 2015 thì Nhà 

hát đã biểu diễn và phục vụ được: 167 buổi, dự kiến đến 31/12/2014 biểu 

diễn 180 buổi, trong đó: 

- 01 buổi diễn truyền hình trực tiếp - Dự kiến cuối năm 01 buổi 

- 04 buổi phục vụ khách quốc tế - Dự kiến cuối năm 06 buổi 

- 75 buổi phục vụ chính trị - Dự kiến cuối năm 80 buổi 

- 73 buổi phục vụ CB, ND trong tỉnh - Dự kiến cuối năm 76 buổi 

- 14 buổi phục vụ đối ngoại (tỉnh ngoài) - Dự kiến cuối năm 17 buổi 

(Trích nguồn, trang 2, Báo cáo công tác hoạt động năm 2015, chương trình 

công tác năm 2016 của Nhà hát Chèo Ninh Bình) 
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Tuy nhiên, kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ không chỉ tính bằng 

đêm diễn mà còn phải tính đến chất lượng nghệ thuật. 

2.8. Kiểm tra - giám sát, khen thưởng, kỷ luật 

2.8.1. Công tác kiểm tra 

Trong công tác tổ chức Nhà hát Chèo, lĩnh vực chịu sự kiểm tra đánh 

giá, giám sát nhiều nhất chính là đội ngũ NS, DV và NC. Những người trực 

tiếp tham gia hoạt động BDNT, CB quản lý cấp trên của họ chính là đội 

trưởng, phó trưởng đoàn, trưởng đoàn và ban giám đốc của Nhà hát. 

Tại Nhà hát Chèo Ninh Bình, ban giám đốc cùng tập thể CB, DV, 

NC đã xây dựng và thống nhất quy chế làm việc. Trong đó, nội dung của 

quy chế có quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, giờ giấc làm việc của CB, 

NS, DV, NC tại Nhà hát. Nhất là quy định thưởng phạt, nhắc nhở, kỷ luật 

nghiêm về giờ giấc, đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc làm việc như sau: 

- Về thời gian làm việc (tập luyện) 

+ Sáng từ 8h00 đến 11h00 

+ Chiều làm từ 14h00 đến 17h00 

Khi đi biểu diễn cũng tùy từng buổi diễn, do Nhà hát hợp đồng trước 

với các cơ sở. Ở vùng sâu vùng xa thường diễn buổi đêm, tập trung các 

CB, NS, diễn viên, nhạc công của Nhà hát từ chiều (15h30 phút). Hoặc 

nếu biểu diễn ở thành phố hay lân cận (15km) thì tập trung CB, NS trước 

01 giờ biểu diễn. 

- Về kế hoạch đi diễn hoặc làm việc sự vụ khác: Lịch làm việc đi 

biểu diễn của ngày hôm sau thường được thông báo vào cuối giờ của ngày 

hôm trước. 

- Quy định đi muộn, bỏ diễn không lý do: 

Nhà hát quy định “đi muộn buổi diễn sẽ trừ 50% lương lương hỗ trợ, 

nghỉ không lý do, bỏ diễn trừ 100% lương lương hỗ trợ”. Vì có quy định 

chặt chẽ và có hình thức kỷ luật rõ ràng nên phần lớn anh em thực hiện 
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nghiêm túc giờ giấc làm việc, nhất là các buổi hoạt động BDNT hầu như 

không ai đi muôn hoặc nghỉ diễn, bỏ diễn không có lý do.  

Tuy nhiên, về thái độ làm việc, quản lý giờ giấc của Nhà hát vẫn 

chưa thật quy củ,còn cả nể, dĩ hòa vi quý… nên vẫn xảy ra tình trạng đi 

muộn, nghỉ việc ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng biểu diễn nghệ thuật. 

2.8.2. Khen thưởng và kỷ luật 

Nhà hát, Sở VH&TT, UBND tỉnh Ninh Bình rất quan tâm, có khen 

thưởng kịp thời những NS tham dự hội diễn được giải (Vàng, Bạc, Tài 

năng…) hoặc được nhà nước phong tặng NSƯT, NSND. Mức thưởng 

thường tương đương với phần thưởng của cấp trên (Nhà nước, Bộ, Cục, …) 

tặng. Người trao thưởng thường là Chủ tịch UBND tỉnh. Cuộc trao diễn ra 

long trọng và ấm cúng, khích lệ được CB, NS, diễn viên nhạc công tích cực 

phấn đấu hoạt động BDNT về chuyên môn của mình được tốt hơn, xứng 

đáng với sự quan tâm của Đảng bộ, nhân dân Ninh Bình. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện khen thưởng, kỷ luật vẫn chưa 

được thực hiện triệt để. Vẫn còn một số NS chạy show bên ngoài (đi đám 

cưới, hát hầu, phục vụ hội hè, sự kiện….). Việc thực hiện sai quy định của 

Nhà hát đề ra, nhưng ban Giám đốc vẫn còn cả nể, chỉ nhắc nhở, chưa kỷ 

luật, vẫn phải tạo điều kiện cho họ vì đó là mưu sinh cuộc sống, cả gia đình 

họ đều trông vào những thu nhập từ những cuộc chạy show (làm thêm) của 

một số NS. 

Cũng vì những tình cảm, mang tính duy tình của người NS, nên công 

tác kiểm tra giám sát tại Nhà hát phần nào còn lỏng lẻo. Chưa thực sự phát 

huy được vai trò và chức năng cũng như nhiệm vụ của QL. Chưa kể đã có 

những đêm diễn của Nhà hát, ban Giám đốc cùng nhiều NS phải thót tim 

khi NS đến muộn, nghỉ đột xuất hoặc đi diễn show ở nơi khác mà chưa báo 

cáo. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ tới năng xuất lao động và xây dựng 

nề nếp làm việc của cơ quan BDNT tại Nhà hát. 
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Việc xây dựng quy chế đạo đức nghề nghiệp của đơn vị cũng còn sao 

nhãng. Chưa có quy chế rõ ràng, chưa thưởng phạt phân minh về mọi hoạt 

động BDNT như: Hát sai lời, bắt sai hơi, hát chênh - phô, quên lời, quên 

nhạc, sai nhịp, cuốn nhịp, trang phục chưa chỉnh chu, chưa đúng nhân 

vật… hay cãi nhau, đánh bạc, lười biếng, cẩu thả, thắc mắc không đúng 

chỗ, phát ngôn thiếu văn hóa,… hoặc làm hỏng đồ, tài sản BDNT của Nhà 

hát (trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng,…).   

Hoặc khi có người tích cực, nhiệt huyết và trách nhiệm công việc, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ đâu đó vẫn còn chưa kịp thời động viên, khích lệ. 

Đồng thời lại chưa có hình thức nhắc nhở, khiển trách, kỷ luật nghiêm 

minh đối với CB, NS, DV, NC vi phạm nội quy, quy chế của Nhà hát. 

Các chính sách, quy định để khuyến khích tài năng và động viên 

khích lệ người NS vẫn còn sao nhãng, chưa kịp thời nên đã vô tình làm trì 

trệ năng xuất lao động nghệ thuật. Nề nếp làm việc của cơ quan còn mang 

tính thời vụ, ngẫu hứng, tình cảm, dân gian...  thiếu tính chuyên nghiệp (giờ 

làm việc của ngày hôm sau, phụ thuộc vào việc thông báo cụ thể cuối giờ 

của ngày hôm trước). Rõ ràng, văn hóa duy tình, cả nể vẫn bao trùm, thậm 

chí là lấn át cách làm chuyên nghiệp. Gây không ít phiền toái và khó làm 

việc, thiếu tính chủ động, ảnh hưởng tính chuyên nghiệp và sáng tạo đạt 

hiệu xuất, thành quả BDNT của Nhà hát. 

Tiểu kết 

Quản lý là một khoa học, sự cần thiết của quản lý và QL BDNT đã 

được minh chứng qua lịch sử phát triển của loài người và qua lịch sử phát 

triển của tư tưởng quản lý, thông qua nhiều nghiên cứu khoa học của các 

nhà tư tưởng trên thế giới. Các trường phái lý thuyết ra đời trong từng giai 

đoạn khác nhau, nhưng đều hướng tới việc giải quyết các vấn đề do thực 

tiễn đặt ra. Do vậy, các tổ chức nói chung và QL các hoạt động BDNT luôn 
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phải vận dụng linh hoạt và sáng tạo giữa nội dung lý thuyết với thực tiễn 

cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. 

Và thực tiễn để chương hai khảo sát về hoạt động của Nhà hát Chèo 

Ninh Bình (lịch sử, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, diễn viên…) giới thiệu 

các tác phẩm tiêu biểu và đặc biệt hoạt động biểu diễn Chèo thông qua các 

thành tố nghệ thuật căn bản như: múa, hát, diễn, âm nhạc, đào tạo cũng 

các hoạt động nghệ thuật mà cụ thể từng con người, từng NS nơi đây. 

Đồng thời cũng khảo sát về các tiết mục, tác phẩm, hiệu quả quản lý và 

công tác  và kiểm tra, đánh giá hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Chèo 

Ninh Bình. 

Quản lý hoạt động BDNT tại Nhà hát Chèo Ninh Bình hiện có những 

thế mạnh như: Ninh Bình là một trong cái nôi chèo của cả nước, hội tụ 

nhiều NS tài năng. Tỉnh ủy, UBND quan tâm có chính sách đặc biệt đối với 

CB, NS diễn viên, nhạc công của Nhà hát… Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, 

HĐBD của Nhà hát đã bước đầu đi vào nề nếp, có những thành tích nghệ 

thuật đáng ghi nhận. Hoạt động nghệ thuật của Nhà hát đa dạng, dần từng 

bước đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, khán 

giả trong và ngoài tỉnh, khách du lịch trong nước và quốc tế… Nhà hát 

cũng đã xây dựng được quy chế làm việc, có những hình thức khen phạt 

phần nào khá rõ ràng. 

Một số thành tích, bài học kinh nghiệm trong công tác QL của Nhà 

hát Chèo Ninh Bình. Việc QL  nguồn nhân lực: CB, NS diễn viên, nhạc 

công trong tổ chức BDNT có những điểm, đặc thù nghề nghiệp tạo nên, do 

vậy, công tác QL hoạt động BDNT của Nhà hát cũng dựa trên những đặc 

điểm của từng cá nhân để kích thích sự sáng tạo trong cuộc sống, đặc biệt 

trong sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, đặc biệt có 

khác với các nhà hát Chèo trong cả nước, thì việc QL hoạt động BDNT tại 

Nhà hát Chèo Ninh Bình vẫn còn một số vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu xã 
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hội. Nhất là tỉnh Ninh Bình là một tỉnh có địa môi sinh, môi trường, đặc 

biệt là văn hóa lịch sử tầm cỡ quốc gia và thế giới, nên các hoạt động 

BDNT của Nhà hát không chỉ dừng ở mức độ hiện nay, mà còn phải xây 

dựng hoàn chỉnh quy chế, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực QL chuyên 

nghiệp hơn, đồng bộ hơn; cần phải có những giải pháp đột phá vừa đảm 

bảo tính khoa học, thực tiễn và sâu sắc hơn tính đặc thù của một Nhà hát 

Chèo sống trên đất Chèo. 
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Chương 3 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

BIỂU DIỄN TẠI NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH 

 

3.1. Nâng cao chất lượng quản lý biểu diễn 

Để nâng cao hoạt động BDNT, Nhà hát Chèo Ninh Bình cần triển 

khai đồng bộ nhiều giải pháp từ kế hoạch dài hạn đến kế hoạch ngắn hạn: 

thay đổi nhận thức nhà QL, bổ sung, hoàn thiện chính sách (tuyển dụng, 

đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ, bảo hiểm y tế nghề nghiệp, tuổi nghỉ 

hưu phù hợp với ngành nghề đặc thù, môi trường làm việc của NS được 

sáng tạo…)  để cho các nghệ sĩ được thăng hoa.  

Cần xây dựng mục tiêu phát triển nhân lực (con người NS) của tổ 

chức Nhà hát thực hiện BDNT ổn định, chuyên nghiệp, quy lát, bài bản các 

khâu: quảng cáo, marketing, tiếp cận khán giả, lắng nghe sự phản hồi của 

khán giả về chất lượng nghệ thuật, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột 

xuất về chất lượng nghệ thuật của người NS.  

Việc quản lý BDNT tại Nhà hát cần được nghiên cứu chuyên môn về 

giá trị nghệ thuật của Chèo kỹ lưỡng, trình độ hiểu biết về văn hóa trong 

Chèo là những kiến thức cần, phải có của các nhà QL tại Nhà hát Chèo 

Ninh Bình. 

Quản lý BDNT Chèo phải bắt đầu từ các khâu: 

- Kịch bản: văn học, ngôn ngữ, giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật, giá 

trị xã hội, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa…; 

 - Âm nhạc: Nhạc cụ, nhạc công, DV hát, kỹ thuật hát, làn điệu, cách 

sử dụng làn điệu, nhạc nền, nhạc chuyển cảnh, chỉ huy dàn nhạc, sáng tác 

và đặt lời, lựa làn điệu… 

- Biểu diễn: Chọn đạo diễn, thảo luận, chọn nhân vật, phân vai, học 

kịch bản, lên sàn, luyện tập, sáng tạo, …  
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- Múa: hình thể, múa minh họa, múa chuyển cảnh, múa tính cách…;  

- Đạo cụ, trang phục, phóng thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu… 

Công tác QL phải được tư duy và triển khai vừa khái quát tổng thể, 

vừa chi tiết, tỉ mỉ; vừa lý thuyết lại cần thực hành, bắt tay, chỉ việc.  

Chèo là nghệ thuật tổng hợp, nên các khâu thuộc vào BDNT Chèo 

nếu sơ xuất, lơ là, làm ẩu một công đoạn rất có thể làm hỏng cả một 

chương trình. Tất yếu nghệ thuật sẽ không cao, điều này sẽ gây ức chế cho 

tập thể và cá nhân sáng tạo nghệ thuật đồng thời gây tốn kém tiền của và trí 

lực của Nhà hát. 

Thực tế, nếu nhà QL giỏi về nghệ thuật Chèo, hiểu sâu sắc về Chèo 

thì khó có thể làm ẩu về nghệ thuật (múa, hát, diễn); hoặc không dễ dãi 

trong khâu chọn kịch bản (văn phong lủng củng, ý tưởng không mang tính 

xã hội, nhân văn, nhân bản…) hoặc không tùy tiện cắt xén, chỉnh sửa tác 

phẩm hay bỏ đoạn hát này, thêm đoạn hát kia không theo lề lối, quy cách 

của hát Chèo, diễn Chèo. Có thể sẽ không kích thích, khuyến khích được 

DV, NC suy nghĩ, sáng tạo cùng đạo diễn, nhà QL góp sức, góp nghề để 

hoàn thiện tác phẩm Chèo có giá trị. 

Bài học cho thấy, NSND Tào Mạt, một nhà QL lỗi lạc, một nghệ sĩ 

tài năng và đầy tâm huyết với nghệ thuật Chèo, với Nhà hát Chèo Quân đội 

(Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần). Ông đã học cách làm Chèo của cha ông đi 

trước (phát huy trí tuệ tập thể), đồng thời ông biết phát huy triệt để sức 

sống, sự sáng tạo của cá nhân từng NS, DV đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần 

(nay là Nhà hát Chèo Quân đội). Thế nên, bộ ba tác phẩm Bài ca giữ nước 

do ông dàn dựng, đạo diễn đã đạt rất nhiều giải vàng cho tập thể, cá nhân 

tại nhiều Hội diễn sân khấu Chèo Chuyên nghiệp toàn quốc. Tác phẩm này 

đã được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Chúng tôi được biết, 

trong quá trình dàn dựng tác phẩm, ông luôn động viên, khích lệ anh em 

nghệ sĩ sáng tác, đặt lời bài hát, đồng thời ông luôn trân trọng và khen ngợi 
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động viên các NS cùng đàm đạo, thảo luận góp ý, chỉnh sửa, gọt dũa…từng 

chi tiết của nghệ thuật Chèo cả về Múa, Hát, Diễn ở mỗi ngày, để cuối 

cùng các thành tố nghệ thuật kể trên trong tác phẩm Bài ca giữ nước mà 

các ý kiến từ những NS hầu như khá tương đồng, lúc đó ông mới cho ra 

mắt báo cáo lãnh đạo, biểu diễn phục vụ công chúng. Tuy vậy ông cũng 

hết sức nghiêm khắc khi các NS sửa văn phong, từ ngữ trong kịch bản của 

ông. Bởi vì ông đã dày công nghiên cứu sấu sắc từ tổng thể đến chi tiết, 

soạn lời cho từng nhân vật rất kỹ, chỉn chu mang tư tưởng rõ nét của nhân 

vật rồi. 

 Đặc biệt ông là người truyền cảm hứng lòng đam mê Chèo, trách 

nhiệm và đạo đức nghề nghiệp với nghệ thuật vốn giàu bản sắc dân tộc đến 

với từng NS. Ông thường xuyên thức dậy sớm từ ba giờ sáng để gọi anh em 

dậy tập thể dục, đồng thời qua đó ông khơi gợi, phân tích, trao đổi và 

truyền cảm những giá trị nghệ thuật (hát, múa, diễn) của tác phẩm Bài ca 

giữ nước với các NS. 

Những phương pháp quản lý BDNT kể trên của NSND Tào Mạt thật 

đáng trân trọng, mà thế hệ QL hôm nay cần học hỏi, trau dồi và đúc rút  

thêm kinh nghiệm để QL BDNT Chèo có chất lượng.  

3.2. Phát triển nghệ thuật tổng hợp và giữ gìn bản sắc nghệ thuật Chèo 

3.2.1. Phát triển nghệ thuật tổng hợp 

Hiện nay tỉnh Ninh Bình đã cho phép Nhà hát Chèo Ninh Bình tổ 

chức hoạt động nghệ thuật có tính chất tổng hợp (Xẩm, hát Văn, Quan Họ, 

Múa rối nước và Chèo), trong đó hoạt động nghệ thuật Chèo là nổi trội 

nhất. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động nghệ thuật tổng hợp đó có những 

ưu điểm và nhược điểm sau: 

- Về ưu điểm:  

+ Giảm được biên chế lãnh đạo đầu mối tổ chức nghệ thuật (đội Diễn 

viên, đội Nhạc công, đội Rối nước, Phòng Nghệ thuật). Một người kiêm 
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nhiệm nhiều chức năng, ví dụ NS Mai Hòa vừa là PGD Nhà hát kiêm 

trưởng Đoàn Chèo 1, hoặc NSND Mai Thủy là PGĐ Nhà hát kiêm trưởng 

đoàn Chèo 2 hay NS Nguyễn Ngọc Thuân vừa là Phó trưởng Phòng Nghệ 

thuật kiêm nhạc công, hoặc diễn viên Chèo đồng thời là diễn viên múa rối 

nước…  

+ Phát huy được năng lực đa dạng nghệ thuật của DV như: người NS 

có thể vừa đàn, vừa hát hoặc vừa diễn Chèo, vừa hát dân ca, hay vừa múa 

rối nước vừa làm hậu đài, kiêm QL… Việc đa dạng dạng hóa chức năng 

nhiệm vụ của một NS sẽ tạo nên tính năng động, thích ứng với văn hóa du 

lịch hiện hữu của tỉnh Ninh Bình. 

 + Nâng cao đời sống vật chất và thu nhập cho Nhà hát, một phần 

nhỏ cho đội ngũ NS đa ngành, đa nghề này đồng thời góp phần ổn định và 

bổ sung kinh phí để Nhà hát có điều kiện mua sắm, chỉnh sửa cơ sở vật chất 

cho Nhà hát. 

+ Đáp ứng được một phần về thị hiếu khán giả và phần nhỏ về phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của nhân dân, tổ chức cơ quan, làng, 

xã trong tỉnh (lễ hội, hội nghị, sự kiện, kỷ niệm ngày lễ của các năm không 

tròn…). 

+ Tận dụng tối đa cơ sở, vật chất (trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh 

sáng…) thực hiện các buổi biểu diễn ở quy mô nhỏ.  

 - Nhược điểm và giải pháp khắc phục: 

+ Việc trau dồi kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật Chèo của các NS 

là khó thực hiện, thậm chí là mai một kiến thức do họ thực hành nghệ thuật 

đa dạng các loại hình (hát chèo, hát xẩm, hát văn, múa rối nước, quan họ, 

hát ca khúc mới…). Cho nên, cần nhanh chóng xây dựng các bộ môn nghệ 

thuật đặc sắc cho Đoàn 2 (Nghệ thuật tổng hợp), có thể phân nhóm/đội hát 

xẩm, đội múa rối nước, đội ca - múa - nhạc hiện đại… 

+ Việc kiểm soát chuyên môn của nhà QL rất khó, nếu như sự hiểu 

biết của họ chưa sâu sắc về tất cả các loại hình, thể loại nghệ thuật. Dẫn 
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đến hậu quả, làm qua loa, cho xong hợp đồng, hết giờ, hết buổi lấy kinh phí 

và nghỉ không trao đổi, góp ý, rút kinh nghiệm… Nên cần phải có cơ chế 

(quy định) kiểm soát chuyên môn thông qua việc bồi dưỡng nâng cao kiến 

thức nghề cho NS và cho người QL. 

+ Tính kế hoạch, chuyên nghiệp, chuyên sâu của một loại hình nghệ 

thuật là không có. Bởi các NS từ Nhà hát Chèo chuyển sang hát Xẩm, hát 

Quan Họ, hát Văn, hát mới… Người QL khó thâu tóm, lên ý tưởng, khái 

quát, xây dựng chương trình nghệ thuật bởi các loại hình nghệ thuật quá đa 

dạng. Dẫn đến trang phục, đạo cụ, âm thanh, nhạc cụ, ánh sáng… không 

đồng bộ, mà chắp vá, tùy tiện; Kế hoạch luyện tập, BD bị phụ thuộc và ăn 

đong thậm chí từng ngày. Cần khẩn trương phân loại nghệ thuật, có kế 

hoạch, định hướng phát triển bền vững cho từng loại hình, thể loại nghệ 

thuật. Từ đó có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho từng loại 

hình nghệ thuật. 

+ Tuy thu nhập của Nhà hát được nâng cao, nhưng đời sống NS chưa 

cải thiện, bởi BD nhiều hay ít, diễn Chèo hay hát xẩm hoặc múa rối nước… 

thì nguồn thu đều về Nhà hát, tỉnh QL, không bồi dưỡng, động viện và cải 

thiện đời sống cho NS. Nên dẫn đến tình trạng các NS không hứng thú đi 

diễn, không có hướng tìm tòi, sáng tạo, không chí thú phấn đấu cho sự 

nghiệp phát triển một loại hình, thể loại nghệ thuật nào sâu sắc. Cần xây 

dựng chính sách, đề xuất với UBND tỉnh cho phép có cơ chế bồi dưỡng sau 

BD cho NS, đặc biệt phải đảm bảo chính sách làm ngoài giờ, nặng nhọc, 

đặc thù… của các NS SK truyền thống. 

3.2.2. Giữ gìn bản sắc nghệ thuật Chèo 

Cần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cụ thể phát huy thật tốt các 

giá trị của nghệ thuật Chèo mà người làm chủ việc phát huy đó phải được 

thấm nhuần (phong cách, múa, hát, diễn) trong từng NS của Nhà hát. Họ 

phải coi đó là trách nhiệm, lòng đam mê và niềm tự hào của bản thân đang 
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nắm giữ và truyền bá cho công chúng những giá trị quý giá của Chèo mà cha 

ông vun đắp mấy trăm năm mới có được. Nhận thức tốt điều này, tất yếu các 

NS sẽ góp phần không nhỏ vào việc truyền cảm hứng giá trị NT Chèo tới các 

cộng đồng tại Ninh Bình và khách du lịch trong, ngoài nước. 

Nhà hát cần có chiến lược phát huy về nghệ thuật cụ thể  

- Về tích cổ/trích đoạn: 

 + Hát  

 + Múa 

 + Diễn 

 + Ngôn ngữ, lời ca, văn phong 

 + Nhạc cụ, dàn nhạc 

 + Trang phục, đạo cụ 

 + Các vấn đề nghệ thuật khác 

- Về tác phẩm hiện đại: 

 + Đề tài lịch sử 

 + Đề tài dân gian 

 + Đề tài hiện đại 

- Về cách thức tổ chức hoạt động nghệ thuật 

 + Quản lý 

 + Tổ chức hoạt động 

 + Kiểm tra đánh giá 

 + Định hướng bảo tồn và phát huy 

Các đoàn nghệ thuật địa phương nói chung, Nhà hát Chèo Ninh Bình 

nói riêng có chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mô hình giống như các 

đoàn ở Trung ương. Số lượng cán bộ, diễn viên ở mỗi đoàn (Đoàn 1 và 

Đoàn 2) bình quân từ 40 đến 50 người. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, 

với số lượng CB, NS của Nhà hát khá đông (giao động là 100 người). Có 2 

đoàn nghệ thuật, cùng hoạt động BDNT có cơ cấu tổ chức, đặc điểm, mục 
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đích, nội dung nghệ thuật giống nhau như vậy trong một tổ chức (Nhà hát 

Chèo Ninh Bình), xảy ra tình trạng chồng chéo, lặp lại nghệ thuật và dẫn 

đến chất lượng nghệ thuật chưa cao do đầu tư dàn trải. Điều này Nhà hát đã 

tự làm khó cho chính tổ chức BDNT của mình vì nghèo nàn tiết mục, lặp 

lại và thiếu tính mới do ít sáng tạo… nên nghệ thuật khó phát triển, có thể 

có khó khăn lại càng lún sâu vào khó khăn hơn.  

Cần có kế hoạch, chiến lược đào tạo BDNT Chèo cho đội ngũ DV, 

NC làm nghệ thuật truyền thống, kể cả đào tạo khán giả cho nghệ thuật 

này. Dự án Sân khấu học đường là một thành công, Nhà hát nên phát huy 

theo cách làm này, triển khai nhiều dự án khác sao cho đưa Chèo đến thật 

gần gũi, sâu sắc với đời sống của nhân dân, đặc biệt lớp trẻ ở Ninh Bình. 

Muốn vậy, các NS ở Đoàn 1, phải thực sự là những người hiểu Chèo truyền 

thống, hiểu sâu sắc về những giá trị văn hóa và nghệ thuật tác phẩm, vai 

diễn mình đảm nhận (làn điệu: cấu trúc, LK, XT; về cách hát: lấy hơi, 

luyến láy, kỹ thuật tròn vành rõ chữ”; về NC phải rèn luyện thường xuyên 

các kỹ thuật thể hiện nhạc cụ: mình đảm nhiệm như gọi hơi, đệm tòng, hòa 

tấu dàn nhạc… trong tính cách của nhân vật, trong từng câu hát hay trong 

toàn vở diễn Chèo cổ.  

Tránh tình trạng BDNT theo thời vụ, ăn đong như hiện nay, phụ 

thuộc gần như hoàn toàn vào nhu cầu tức thì của khách hàng/khán giả đặt 

hàng.  

Về chiến lược, tỉnh Ninh Bình, Nhà hát Chèo cần phải quy hoạch lại 

tổ chức BDNT công lập. Như trên đã trình bày, Đoàn 2, với một số hình 

thức nghệ thuật tổng hợp, phát triển theo nhu cầu kính tế, phục vụ văn hóa 

du lịch là chủ yếu. Cần tiến hành chuyển đổi Đoàn 2 thành mô hình doanh 

nghiệp theo hướng cơ chế thị trường. Còn lại Đoàn 1, phải thực sự hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật Chèo cho ra Chèo. Trong đó các hoạt động của 

nó đảm bảo tính chuyên nghiệp tất cả các khâu QL, từ xây dựng chiến lược, 
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đến kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá và có lộ trình cũng như 

thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn 

về nghệ thuật Chèo cho các NS, đồng thời khích lệ các NS luôn sáng tạo 

tìm tòi, phát huy vốn nghệ thuật Chèo. Nhà nước bao cấp, các chế độ chính 

sách cần được điều chỉnh, đầu tư cơ sở vật chất cũng như nghệ thuật đạt 

yêu cầu một Nhà hát Chèo sống trên đất Chèo.  

Thay vì ở Nhà hát hiện nay có 2 đoàn nghệ thuật, cơ cấu tổ chức và 

hoạt động nghệ thuật như nhau. Như vậy sẽ không có sự cạnh tranh, đầu tư 

dàn trải, cha chung không ai khóc… Nghệ thuật Chèo khó giữ được bản sắc 

riêng có, tất yếu sẽ dần bị giao thoa, lẫn lộn với các nghệ thuật khác (Xẩm, 

hát Văn, Quan họ, Múa rối nước…) ngay chính từ trong nhận thức đến 

hành động của các NS. Nếu để phát triển chung chung như hiện nay, nghệ 

thuật tổng hợp không tránh khỏi việc tạp chí lù, các NS sẽ dần chạy theo 

thị hiếu tầm thường của khán giả, công tác QL thiếu định hướng thì nghệ 

thuật Chèo khó phát triển có tầm cao, sớm muộn sẽ thất thoát những giá trị 

đích thực của nó. Chưa kể các thế hệ khán giả hiện nay và mai sau này khó 

hiểu, tìm thấy giá trị nghệ thuật của Ninh Bình ở đâu. 

Cần xây dựng cho Đoàn Chèo 1 có nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm, 

bản chất riêng thực hiện cho được việc bảo tồn và phát huy bản sắc Chèo ở 

Ninh Bình.  

Hiện nay, Ninh Bình là đất du lịch, khách thập phương về tham quan 

thắng cảnh Tràng An, các lễ hội, sự kiện… được mở ra theo nhiều hướng 

phát triển kinh tế… Nghệ thuật Chèo cũng cần chú trọng tới đối tượng là 

khách du lịch đồng thời lựa chọn giá trị nghệ thuật, mang tính đặc sắc của 

Ninh Bình mà giới thiệu và quảng bá. Thông qua đó, du khách hiểu về Việt 

Nam hơn, về Ninh Bình hơn. Tuyệt đối tránh làm Chèo theo kiểu mì ăn liền 

theo nhu cầu của thị trường, cạnh tranh, chạy theo lợi nhuận, đánh mất bản 

sắc nghệ thuật Chèo.  



80 
 

Cũng cần có cơ chế chính sách phù hợp về con người, đầu tư cơ sở, 

vật chất đủ để phụng dựng các vở chèo cổ, khai thác vốn Chèo hiện còn 

trên đất Ninh Bình.  

Cần tích cực sưu tầm, lưu giữ và bảo tồn nghệ thuật Chèo cổ (cần 

xây dựng Nhà truyền thống Chèo, trong đó lưu giữ trang phục, đạo cụ, vở 

diễn, kịch bản, băng đĩa, tài liệu, sách báo, nhằm phục vụ công tác nghiên 

cứu, giáo dục và định hướng đúng đắn các giá trị về nghệ thuật Chèo 

truyền thống. 

Cần chú ý những chuyên môn căn bản của Chèo cổ, Chèo hiện đại 

với các đề tài đa dạng phong phú và cách thức tổ chức hoạt động BDNT. 

Cũng cần phải mạnh dạn hơn trong việc tổ chức và sử dụng nhân lực 

của Nhà hát. Không nhất thiết phải giữ nguyên và vĩnh cửu về biên chế, mà 

cần phải có cơ chế giảm biên dần dần, có lộ trình từ 10 đến 15 năm sau giải 

quyết cho một số cán bộ nghỉ, chuyển công tác do NS thiếu năng lực, sức 

khỏe, chuyên môn không phù hợp… tiến tới tự chủ hoàn toàn theo đề án 

Tự chủ của bộ VHTT&DL. Đồng thời có quy hoạch, chính sách đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, DV, NC kế cận. 

Ngoài ra, tỉnh cũng cần phát huy hiệu quả, khuyến khích các tổ chức, 

các doanh nghiệp, người dân chung tay xây dựng, bảo trợ và ký kết hợp 

đồng phát triển văn hóa du lịch, nâng cao sự thưởng thức nghệ thuật của 

công chúng, đồng thời có chế độ chính sách bồi dưỡng sau BD cho NS, góp 

phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các NS, để họ yên tâm 

công tác sáng tạo nghệ thuật và giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa địa 

phương tỉnh Ninh Bình. 

3.3. Tự chủ về nhân lực 

Điều 7, Nghị định 16/2015/NĐ-CP có quy định tự chủ về nhân lực. 

Theo đó, 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 
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dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và QL viên 

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

để thực hiện nhiệm vụ; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên 

và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết 

định số lượng người làm việc; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần 

chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị mình trình cơ 

quan có thẩm quyền quyết định; đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà 

nước bảo đảm chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc trên cơ sở 

định biên bình quân 05 năm trước và không cao hơn số định biên hiện có 

của đơn vị, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định (đối với các đơn vị sự 

nghiệp công mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 05 năm thì tính 

bình quân cả quá trình hoạt động); Trường hợp đơn vị sự nghiệp công chưa 

xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp, số lượng người làm việc được xác định trên cơ sở định biên bình 

quân các năm trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ [40]. 

Sự bất cập ở đây, các tổ chức sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư, tổ chức sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên 

quyết định số lượng người làm việc, nhưng hiện nay, Nhà hát Chèo là tổ 

chức công lập chưa được quyền quyết định số người làm việc. Bên cạnh 

đó, Nhà hát cũng không có quyền quyết định số người thôi việc. Trong khi 

đó, một trong những bất cập hiện nay đối với các NS làm trong lĩnh vực 

BDNT đó là vấn đề liên quan tuổi tác và nghề nghiệp. 

Một số DV, NC đã hết tuổi làm nghề nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu. 

Vì vậy, con người tính theo chỉ tiêu biên chế được giao cơ bản là đủ, 

nhưng trên thực tế lại thiếu hụt nghiêm trọng, nhất là nhân tài, khi triển 

khai dàn dựng và biểu diễn tác phẩm có nghệ thuật cao thì một số NS tuổi 

cao, hoặc lớp trẻ lại thiếu năng lực chuyên môn, không còn đủ sức đảm 

nhiệm nghề.   
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Nhà hát cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc cân đối về khối lượng 

công việc giữa các nhóm nhân viên theo hình thức hợp đồng khác nhau, 

tránh hiện tượng nhân viên cũ đùn đẩy công việc cho nhân viên mới, nhân 

viên chính ỷ lại, dựa dẫm vào nhân viên thử việc… hay NS lớn đẩy việc 

cho NS mới/nhỏ, NS đóng vai chính ỷ lại cho NS đóng vai phụ… Cần giao 

công việc phù hợp với khả năng, sở trường, chính NS sẽ phát huy năng lực 

chuyên môn cũng như khả năng của mình. 

 Tình trạng chạy show bên ngoài, làm việc thêm cũng vì mưu sinh 

cuộc sống, nên một bộ phận NS nghỉ giờ làm việc, luyện tập đi làm thêm. 

Điều này làm cho công tác QL rất khó khăn, bị động, chưa tận dụng tối đa 

thời gian để các NS học tập nâng cao chuyên môn và sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng. Chưa kể, khi có công việc đột xuất, triệu tập các đối tượng này 

hết sức khó khăn. 

 Mặt khác, hiện tượng tuyển dụng hay luân chuyển, thôi việc của CB, 

NS chưa có quy định rõ ràng về năng lực chuyên môn, trình độ, phẩm chất 

cá nhân, đạo đức lối sống… nên có những khó khăn cho tổ chức của Nhà 

hát. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn và tác động không ít tiêu cực đến 

công tác sử dụng, kỷ luật lao động. Vì vậy, Nhà hát cần xây dựng, bổ sung 

cơ chế được quyền cho thôi việc hoặc luân chuyển công việc đối với các cá 

nhân làm việc kém hiệu quả, không đạt trình độ chuyên môn, vi phạm đạo 

đức nghề nghiệp… 

3.4. Chính sách tiền lương, phụ cấp nghề và các bồi dưỡng khác 

 Hiện nay, mức thu nhập bình quân của các nghệ sĩ tại Nhà hát Ninh 

Bình được gấp đôi tiền lương hàng tháng, do chính sách ưu đãi của tỉnh, 

mặc dầu vậy, tiền bồi dưỡng sau BD và làm việc ngoài giờ vẫn chưa được 

hưởng, nên đời sống của các NS vẫn còn thấp so với nhiều ngành nghề 

khác (kinh tế, quản trị…). 
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3.4.1. Chính sách tiền lương 

 Nhà nước có chế độ đãi ngộ chưa cao, thậm chí là bất cập trong 

chính sách tiền lương, vô hình chung đã không khuyến khích được động 

lực sáng tạo nghệ thuật của NS. Nhiều người phải đi chạy show làm ngoài 

(hát đám cưới, nhà hàng, tiệc tùng… với tiết mục không phải là Chèo, nghệ 

thuật không có kiểm soát, hát - biểu diễn theo kiểu thuê khoán cho xong, 

nên ảnh hưởng và mai một khá nhiều về chuyên môn, sự sáng tạo nghệ 

thuật Chèo của người NS.  

Thực tế, với mức tiền lương như hiện nay, nghệ sĩ rất khó có điều 

kiện đầu tư cho nghề nghiệp. Họ đang phải làm thêm nhiều nghề khác để 

kiếm sống. Do đó, cùng với việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ một 

cách quyết liệt. Ngoài chế độ chính sách của nhà nước, tỉnh Ninh Bình cần 

tiếp tục duy trì chế độ gấp đôi lương cho NS, đồng thời có biện pháp lựa 

chọn, sắp xếp, chuyển đổi mô hình quản lý và đầu tư cơ sở vật chất, nâng 

cao đời sống cho NS được hưởng tiền bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn 

đêm hay làm việc ngoài giờ… nhằm thúc đẩy sự phát triển, tăng thêm thu 

nhập và nâng cao đời sống của NS, để hướng tới mục tiêu NS sống được 

bằng nghề. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục có sự điều chỉnh về chế độ tiền 

lương và phụ cấp để nghệ sĩ, thậm chí cần các chính sách ưu tiên đối với 

người nghệ sĩ. Ví dụ: không nên thiết kế thang, ngạch lương của các nghệ 

sĩ như các đối tượng viên chức nhà nước khác. Bảng lương của các nghệ sĩ 

chỉ nên quy định 01 ngạch lương để sử dụng chung cho diễn viên thay vì có 

03 hạng như hiện nay: hạng I, hạng II, hạng III [68, tr.115-117]. 

Nếu để tình trạng tiền lương thực thi như hiện nay, đời sống của 

người NS khó có thể trang trải đủ cho mức sống tối thiểu của bản thân 

mình và gia đình.  
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3.4.2. Phụ cấp nghề và các bồi dưỡng khác 

Tỉnh Ninh Bình cần đầu tư cho Nhà hát để phát triển chiều sâu 

chuyên môn: mua sắm trang thiết bị làm việc, cải tạo sân khấu, nhà tập, rạp 

biểu diễn… 

Cần có phụ cấp nghề, bồi dưỡng nghề nghiệp cho các NS như các 

đoàn/nhà hát trên toàn quốc hiện nay. Có thể ở nhiều mức khác nhau: 

Nghề tổng hợp 

Nghề đặc biệt 

Vai chính, vai phụ, hậu đài, phục trang… 

Hoặc: 

Bồi dưỡng biểu biểu diễn múa rối nước 

Bồi dưỡng biểu diễn Chèo cổ 

Bồi dưỡng biểu diễn Chèo hiện đại 

Bồi dưỡng biểu diễn xa, diễn gần 

Bồi dưỡng biểu diễn phục vụ chính trị…. 

3.5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho nghệ sĩ 

Trước hết, đối với bộ phận quản lý VHNT: Quản lý đội ngũ NS có 

những đặc thù riêng, bản chất làm việc lĩnh vực này mang tính sáng tạo và 

nhân văn cao, dù không bỏ qua các mục tiêu về kinh tế, nhưng cũng chưa 

hẳn lấy đó làm trọng. Sự khác biệt trong QL văn hóa so với những lĩnh vực 

khác, là QL những NS làm việc BDNT thiên về văn hóa tinh thần.  

Xu hướng của Chính phủ sẽ giao quyền tự chủ, cắt dần bao cấp kinh 

phí đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật công lập. Vì vậy, nhà QL nhân lực 

lĩnh vực này sẽ khá khó khăn, nên trước hết, cần phải đào tạo, bồi dưỡng về 

công tác QL cho đội ngũ cán bộ hiện nay, và cán bộ kế cận. Trau dồi kiến 

thức, kỹ năng hiểu biết sâu sắc về Chèo qua các thành tố nghệ thuật (múa, 

hát, diễn), thậm chí đòi hỏi cán bộ QL nghệ thuật phải thực sự tài năng về 

chuyên môn, là tấm gương về đạo đức, lối sống và đạo đức nghề nghiệp 
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cho CB, NS học tập, noi theo. Đồng thời vốn kiến thức và ứng xử văn hóa 

phù hợp. Tránh tuyệt đối người QL nói năng thô tục, phát ngôn không 

chuẩn, ứng xử không khéo léo, phân công nhiệm vụ chuyên môn không 

phù hợp, nhân cách thiếu đại lượng, bao dung, thiếu cảm thông tới đời sống 

khó khăn của NS. Mà ngược lại lãnh đạo các tổ chức NTBD phải thường 

xuyên trau dồi, nâng cao kỹ năng quản lý. Cụ thể: Kỹ năng về hoạch định 

điều hành tổ chức công việc cho cán bộ công nhân viên. Hoạch định là quá 

trình thiết lập các mục tiêu, xây dựng các chiến lược và kế hoạch để thực 

hiện các mục tiêu. Trong quá trình này, nhà quản lý phải dự kiến được các 

khó khăn, trở ngại, những biến động của môi trường kinh doanh và có 

những kế hoạch dự phòng. Hoạch định có xa và gần, xa là tầm nhìn về con 

đường phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn với câu hỏi chính “Nhà 

hát trong 05 và 10 năm tới sẽ như thế nào?”. Chẳng hạn phương thức quản 

lý để cán bộ, diễn viên tự đặt mục tiêu, tự đánh giá thành tích công việc của 

mình có thể coi là phù hợp với tổ chức nghệ thuật. Như vậy sẽ khiến cho 

tinh thần của diễn viên được nâng cao, quyền tự chủ, lòng tự trọng, quyền 

tự mình thực hiện công việc của học được thỏa mãn, do đó khích lệ cán bộ, 

diễn viên phát huy tài năng của mình, có lợi cho việc thực hiện mục tiêu 

[68, tr.116]. 

 Người QL cần phải khen và phê bình đúng lúc và đúng liều lượng có 

tác dụng động viên rất cao. Trên thực tế rất nhiều lãnh đạo của một số nhà 

hát không biết cách khen ngợi hay phê bình vì không vượt qua được bản 

thân hay để cho cảm tính cá nhân xen vào công việc. Hoặc bản năng hay 

trình độ ứng xử văn hóa chưa cao, đâu đó vẫn còn văng tục, nói năng phát 

ngôn chưa chuẩn, đôi lúc đã vô tình xúc phạm tới danh dự của người NS, 

một đối tượng rất dễ tổn thương. 

 Đối với đội ngũ NS Chèo, là người trực tiếp sáng tạo nghệ thuật cần 

phải luôn luôn trau dồi kiến thức chuyên môn. Học tập đào tạo ở các trường 
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chính quy vẫn chưa đủ, mà còn phải bồi dưỡng thường xuyên nghề Chèo về 

cả múa - hát - diễn - đàn… thông qua việc rèn luyện thường nhật. Có nhiều 

phương pháp học tập, học ở các NN, các NS, học chính từ bạn bè đồng 

nghiệp, từ khán giả đánh giá, góp ý cho mình.  

Chèo chứa đựng rất nhiều giá trị văn hóa dân tộc, không thể một NS 

tài năng có giọng hát hay, múa đẹp, diễn giỏi mà lại không thấu hiểu nhân 

vật mình biểu diễn thông qua ngôn ngữ, trang phục, điệu hát. Thực tế cho 

thấy, không ít các NS khi đã có được một số thành tích nhất định, thường sao 

nhãng việc học hành bồi dưỡng để nâng cao hiểu biết nghề nghiệp, cuộc 

sống, trau dồi đạo đức nghề, đạo đức lối sống, hành xử có văn hóa… Mà 

ngược lại có một số NS chạy theo lối sống xa hoa, dễ dãi với nghề, kiếm tiền 

bằng mọi giá, ít khổ luyện, chịu đựng, một chút khó khăn là ỷ nại… 

Nhà hát cần tổ chức thường niên việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức 

chuyên môn về văn hóa ứng xử, văn hóa trong nghệ thuật Chèo cho đội ngũ 

NS để họ được giao lưu, thảo luận, học hỏi nâng cao vốn sống, thế ứng xử 

với đồng nghiệp, đạo đức nghề và nhất là hiểu sâu sắc được các giá trị văn 

hóa dân tộc trong nghệ thuật Chèo. Từ đó họ tự nhận thức về nghề nghiệp, 

trọng trách của bản thân với nghề mang nhiều giá trị văn hóa cha ông để 

lại. Họ sẽ tự hào, dần trau dồi kiến thức, biết góp sức bảo tồn giá trị của 

nghệ thuật Chèo.  

Mỗi tổ chức BDNT nên cần thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá 

kết quả công việc. Từ kinh nghiệm của các tổ chức BDNT, đánh giá kết 

quả công việc của từng người nên được thực hiện như một hoạt động định 

kỳ, thường xuyên, trở thành lối sống phê và tự phê, chân thành, thẳng thắn 

và phát triển. Đồng thời, công tác này phải triển khai đồng bộ tại tất cả các 

bộ phận, phòng ban và với từng vị trí công tác với mục đích hoàn thiện 

công tác nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật, thúc đẩy các NS nhận thức 



87 
 

việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn là nhu cầu cấp thiết, là quyền lợi để 

phát triển khả năng nâng bậc, thăng tiến, lên lương…  

3.6. Tích cực truyền thông marketing nghệ thuật gắn với du lịch 

Marketing là cầu nối giữa vở diễn với khán giả, nhưng đây là khâu 

yếu nhất về nhân lực của Nhà hát hiện nay. Những nhân lực làm trong công 

tác này đều không có chuyên môn nên thông tin các vở diễn, buổi biểu diễn 

của các tổ chức BDNT được ít khán giả biết đến.  

Nhà hát cần phải xây dựng đội ngũ làm marketing nghệ thuật chuyên 

nghiệp, có khả năng tổ chức, quảng bá sản phẩm nghệ thuật tới khán giả. 

Cụ thể, có thể thiết kế ấn phẩm, bán vé, quản trị web, tổ chức họp báo, hội 

nghị khách hàng, điều tra khán giả, phát triển khán giả… 

 Nhân viên làm marketing không chỉ có kiến thức về marketing mà 

cần phải có tinh thần trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo với 

thái độ lịch lãm, văn hóa khi tiếp xúc với khách hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ 

marketing cần phải tạo dựng được những ngôi sao, thương hiệu nghệ thuật 

có tiếng cho tổ chức BDNT. 

 Để duy trì và phát triển sân khấu, đảm bảo đời sống NS, tại Ninh 

Bình, rõ ràng Nhà hát tổ chức BDNT buộc phải nỗ lực hợp tác, liên kết với 

tổ chức tư nhân là những doanh nghiệp để đôi bên cùng có lợi. Nhà hát góp 

phần tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, doanh nghiệp tổ chức sự kiện, cùng 

phối hợp với tổ chức marketing của Nhà hát đưa vở diễn đến với công 

chúng. Rõ ràng, khi bắt tay với nhau, lực lượng cũng nhân đôi, bên cạnh đó 

nâng cao chất lượng cán bộ của tổ chức nghệ thuật có kinh nghiệm, hiệu 

quả sẽ gấp nhiều lần.  

3.7. Bổ sung quy định văn bản quản lý Nhà nước và địa phương 

 Nghiên cứu về các chính sách của Nhà nước như các Nghị định sau: 

- Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP 
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ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối 

với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, 

môi trường. 

- Nghị định số 40/2009/NQ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2016 của Chính 

phủ về Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, 

đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công. 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính 

phủ Quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị công lập. Nghị định 

109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. ... 

- Nghị định 62/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ 

nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú”. Đặc biệt là Luật Bảo hiểm và Bộ luật 

Lao động… chúng tôi thấy trong quá trình thực hiện có một số vấn đề cần 

được xem xét, bổ sung và điều chỉnh đối với những ngành nghề đặc thù, 

trong đó có ngành BDNT sân khấu truyền thống. 

3.7.1. Về tuổi lao động, tuổi nghỉ hưu, chế độ bảo hiểm 

 Đối với tổ chức Nhà hát Chèo Ninh Bình, một trong ngành lao động 

có tính đặc thù cao, cần có chính sách phù hợp đối với những NS, đặc biệt 

là NS trẻ, tài năng. Tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu khi 

“Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên”. Đối với ngành 

biểu diễn nghệ thuật SK nói chung nghệ thuật Chèo nói riêng có những khó 

khăn riêng. Từ xa xưa, dân gian đã có câu: Thầy già, con hát trẻ. Yếu tố 

sức xuân trên SK luôn cần, bởi nghệ thuật là cái đẹp, trẻ trung người NS 

cần và phải mang cái đẹp, cái trẻ của cuộc sống đến cho khán giả. Nên sức 

xuân trên SK của NS Chèo là một trong những yếu tố vô cùng cần thiết, 

quan trọng. Tuy vậy, cho đến nay, danh sách các ngành nghề đặc thù, nặng 

nhọc được quy định trong Luật bảo hiểm vẫn chưa có đội ngũ NS, DV 

ngành Sân khấu truyền thống (Tuồng, Chèo, Cải lương, Múa rối nước) và 

một số ngành SK khác như Xiếc, Múa, …   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-109-2015-ND-CP-ho-tro-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-co-thu-nhap-thap-hoan-canh-kho-khan-294698.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-109-2015-ND-CP-ho-tro-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-co-thu-nhap-thap-hoan-canh-kho-khan-294698.aspx
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 Sở dĩ chúng tôi trình bày khá kỹ về vấn đề này, bởi tại Nhà hát Chèo 

Ninh Bình các NS vẫn đang hoạt động nghệ thuật tổng hợp, trong đó các 

NS Chèo cũng đồng thời là NS múa rối nước. Khảo sát nhanh, chúng tôi 

được biết hầu hết các NS tại Nhà hát Chèo Ninh Bình đều bị bệnh dạ dày. 

Thực tế các NC bộ hơi của ngành SK nói chung thường hay bị bệnh phổi 

hoặc có thể bị rụng răng sớm do nghề nghiệp mang lại; NC bộ gõ và các 

diễn viên múa, nhất là diễn viên Múa rối nước thường bị bệnh xương 

khớp… Chưa kể, những thời gian cao điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị: các 

sự kiện lớn của tỉnh, của nhà nước, hoặc hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 

toàn quốc, khu vực… thì các NS của Nhà hát phải tập trung, dồn sức luyện 

tập để hoàn thành nhiệm vụ, nên thời gian làm việc của các NS thường từ 10 

đến 16 tiếng/ngày, với cường độ rất cao và tinh thần luôn bị căng thẳng. Bên 

cạnh đó, BDNT thường diễn ra vào các buổi tối, nên cơ thể sinh học của CB, 

DV, NC bị đảo lộn: NS lên đường tới điểm diễn thường từ 15 giờ đến 17 

giờ, nên việc cơm đùm, cơm nắm mang theo đi diễn và trên đường đi phải 

tranh thủ ăn để đến điểm diễn kịp thời BD phục vụ bà con… tất cả những 

sinh hoạt đó của các NS diễn ra khá nhiều lần, không theo chu kỳ nào cả.  

Thực tế, y học đã minh chứng quy luật tự nhiên của con người khi đã 

có tuổi từ 50 trở ra, thường bị lão hóa về xương, khớp; cơ sẽ bị cứng và 

chẩy xệ nên da nhăn nheo nhiều, giọng nói, hơi thở yếu hơn… Người NS 

lại cần hơn ai hết hơi thở đầy đặn, khỏe khoắn để tiếng hát được vang, đạt 

yêu cầu tròn vành rõ chữ; Như theo quy luật, tuổi cao, hơi thở yếu dần, lại 

thức khuya nhiều (thường xuyên các buổi BD đêm của Nhà hát diễn xong 

là 22 giờ, tiếp tục hành trình trở về nhà là 24 giờ), làm việc vào những giờ 

cao điểm trong ngày, mà cơ thể sinh học của con người lúc đó cần được 

nghỉ ngơi nhất. Chưa kể một số NS Múa rối nước còn ngâm mình dưới 

nước về đêm, nhiệt độ thấp khi trời lạnh đặc biệt rất nguy hiểm tới sức 

khỏe, thậm chí là tính mạng con người. 
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Tất cả các hoạt động BDNT của các NS mà chúng tôi thấy được, rõ 

ràng có tổn hại lớn tới khớp,cơ, gan, dạ dầy, huyết áp, tim mạch, thần 

kinh… của các NS.  

Như vậy, thấy rõ DV và NC ngành SK nói chung, ngành SK truyền 

thống nói riêng (Chèo, Múa rối nước…) đều phải gồng mình để làm việc 

quá nhiều giờ/ngày, kiêm nhiệm nhiều chức năng, nhiệm vụ (DV kiêm hậu 

đài: khuân vác cảnh trí, lắp ghép sân khấu, đạo cụ, trang phục, phóng 

thanh, ánh sáng…chèo và DV Múa rối nước…); kế hoạch, thời gian làm 

việc không ổn định, ít có thời gian nhàn rỗi để học tập, vui chơi, giải trí... 

Hầu hết các ngày lễ, ngày tết các NS không được nghỉ, chưa kể những năm 

gần đây, tỉnh Ninh Bình liên tục đón khách du lịch vào thứ bảy, chủ nhật 

nên cơ hội được nghỉ những ngày này lại càng không có. 

Nhìn từ thực tế, nghệ sĩ biểu diễn luôn phải đối mặt với những bệnh 

nghề nghiệp hay tai nạn nghề nghiệp, tuy nhiên, người nghệ sĩ vẫn chưa có 

chế độ bảo hiểm tương xứng. Trước đây khi chưa có những thiết bị như 

quần cao su, diễn viên múa rối nước thường phải ngâm trực tiếp thân mình 

dưới nước bất kể nhiệt độ nào. Mùa đông dù nhiệt độ xuống đến 5 độ C hay 

thấp hơn nữa thì người nghệ sĩ r  ối nước vẫn phải diễn. Bởi vậy, các nghệ 

sĩ múa thường xảy ra các chứng viêm họng, cảm lạnh, đau lưng hay nhức 

xương khớp…. 

Nhà nước cần có chính sách cụ thể và có giải pháp căn cơ, triệt để 

cho đội ngũ NS. Tỉnh Ninh Bình cũng cần quan tâm hơn nữa về những khó 

khăn của NS, đồng thời có kiến nghị với Đảng, Nhà nước kịp thời bổ sung 

các chế độ chính sách đặc thù (tuổi nghỉ hưu cho đội ngũ NS kể trên cần 

sớm hơn các ngành nghề khác, được hưởng các chế độ đãi ngộ khác về 

thanh sắc, bồi dưỡng làm đêm, làm việc ngoài giờ, làm việc vất vả, nguy 

hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe, tuổi thọ…).   
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Nhà nước cần có chế độ chính sách cụ thể đối với những đối tượng 

hoạt động nghệ thuật này, để giúp người NS không bị thiệt thòi vì tuổi đời 

của họ còn trẻ nhưng tuổi nghề lại hết. Đối với NS biểu diễn có kinh 

nghiệm về loại hình BDNT, có đủ 15 năm trở lên sẽ được đào tạo khóa học 

sư phạm nghệ thuật để sau đó họ có cơ hội trở thành những giáo viên đào 

tạo, trao truyền cho các thế hệ tiếp theo tại các trường VHNT trung ương, 

địa phương, trung tâm văn hóa  hoặc tại các đoàn, nhà hát. Đây là nguồn 

lực giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn, rất cần 

khai thác để họ được tiếp tục làm nghề và được cống hiến tài năng, năng 

lực của mình cho ngành, cho địa phương và cho xã hội. 

3.7.2. Chính sách bảo hiểm y tế 

Tại Nghị định109/2015/NĐ-CP Về hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú nêu rõ: 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong 

tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng 

tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định (tại thời 

điểm ban hành Nghị định này là 1.150.000 đồng), gồm: 

a) Người đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ và đủ 60 tuổi trở lên đối 

với nam không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; 

b) Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; 

c) Người mắc một trong các bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh 

mục do Bộ Y tế quy định; 

d) Các đối tượng còn lại không thuộc đối tượng quy định tại các 

Điểm a, b và c nêu trên. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ 

đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, 

hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại Nghị định này [43, tr.1]. 
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Tuy nhiên, đối với NSƯT, NSND chưa có chính sách, quy định về 

bảo hiểm y tế ngành nghề đặc biệt. Thực tế, đội ngũ này đang hoạt động 

nghề nghiệp có những khác biệt như sau: 

Thứ nhất, về NS diễn viên phải thể hiện công lực làm nghệ thuật về 

hơi thở và sức khỏe để điều tiết hơi thở mới có thể hát hay, hát tốt được. 

như đã nói ở chương 1, Chèo là nghệ thuật tổng hợp nên DV Chèo khi trình 

diễn, phần lớn các nhân vật đều có hát - múa- diễn; một số nhạc công đảm 

nhận nhạc cụ Sáo, Tiêu, Kèn, Trống… nếu người NS đó không có sức 

khỏe, hơi thở yếu, hát/thổi không vang, không đầy, âm thanh méo, cao độ 

chênh, phô, tất yếu là không hay; sức khỏe, hơi, khí trong người NS mà 

yếu, sẽ không dồn sức để thổi thành âm thanh tiếng nhạc (kèn/trống/sáo… ) 

không khỏe, vang, dày. Chưa kể có lúc lại cần phải biết kìm hơi/sức để nén 

lại, sao cho đạt được sự mượt mà, tròn trịa của âm thanh để dẫn hơi, bắt 

điệu, dạo câu cho DV trình diễn. 

Thứ hai, người NS DV, NC phải có cơ thể khỏe mạnh và yếu tố nội 

lực bên trong tràn đầy: Khi thể hiện nhân vật trong Chèo, hai thành tố Múa 

và Diễn đòi hỏi hình thể của người DV là một phương tiện quan trọng và 

một điều kiện tiên quyết là không thể thiếu, yếu, cứng cơ bắp… mà phải 

thả lỏng, mềm, dẻo, khỏe…; các cơ, các khớp phải được hoạt động chơn 

chu, linh hoạt để đứng lên, ngồi xuống, quay tròn, kiễng gót, doãng chân, 

quàng tay... Chưa kể, người nghệ sĩ phải mang những trang phục mỏng 

manh của nhân vật, hay ngâm mình dưới nước khi mùa đông về, trời đêm 

buốt giá xuống tới 8, 9 độ C; trang phục dày cộp (của nhân vật tướng lĩnh) 

khi mùa hè oi bức lên tới 41 độ C…  

Rõ ràng, nếu người diễn viên ở tuổi cao, không có một thể cơ mềm, 

dẻo dai và rắn chắc, thì không thể thể hiện được sự uy nghi của nhà vua khi 

thiết triều, không có được sự võ dũng của một vị tướng giỏi, cầm quân khi 

ra trận; không thể mềm mại, thướt tha lướt trên mặt sân khấu đầy năng 
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lượng, chất lẳng lơ của một Thị Mầu… như vậy, tất yếu khán giả không 

thỏa mãn về nhu cầu thẩm mỹ, đồng nghĩa với việc người NS khó có thể 

hoàn thành nhiệm vụ BDNT. 

Trên đây là những đòi hỏi người NS một năng lượng sức khỏe mà ở 

bất cứ con người nào cũng cần mong có được. Nhưng ở người NS còn khó 

vạn lần bởi những tính đặc thù của nó là “khổ luyện” trường kỳ mà biểu 

diễn lại tức thì. Không thể khi làm sai, người NS lại xin lỗi khán giả cho họ 

làm lại ngay trên sân khấu. Mà rèn luyện hàng tháng, nhưng trình diễn có 

khi chỉ mấy phút trên sân khấu. Việc hát sai, hát phô, múa cứng, diễn dở rất 

có thể bị khán giả phản ứng (thời xưa bằng trống chầu: chê, đuổi xuống, 

hoặc dừng không được biểu diễn), thời nay có thể bằng thái độ, hành vi, lời 

nói (ra về, chán nản, xì xèo, chê trách…). Áp lực từ khán giả, thời tiết và 

nghề nghiệp đòi hỏi NS phải có đôi tai tinh tường về nghe nhạc, nghe hát 

sao cho đúng cao độ, trường độ, tiết tấu sân khấu đảm bảo để phối hợp với 

bạn diễn, cùng với các loại hình, thể loại nghệ thuật khác (âm thanh, ánh 

sáng, đạo cụ, trang phục,…) hoạt động vừa liên tục, vừa nhịp nhàng hòa 

quện… sao cho hoàn chỉnh một tác phẩm nghệ thuật Chèo có tính nghệ 

thuật cao. 

Thứ ba, người nghệ sĩ vẫn phải lao động cơ bắp, nặng nhọc. 

Khi khảo sát tại Nhà hát Chèo Ninh Bình và một số đơn vị nghệ 

thuật khác, tôi thấy, họ thực sự phải làm những công việc chân tay rất nặng 

nhọc như: khuân vác cảnh trí, đạo cụ, trang phục, âm thanh, ánh sáng, sân 

khấu, nhạc cụ, trước và sau khi đêm diễn kết thúc. Công việc này, tưởng 

chừng của những người có cơ bắp cuồn cuộn, có sức khỏe cường tráng ở 

lứa tuổi thanh niên. Tuy vậy, các NS nơi đây, khi BD xong vẫn phải hoàn 

thành. Công việc này, những năm trước đây, do ban Hậu đài lo thu dọn, 

nay do cơ chế giảm biên, Nhà hát phải thu gọn con người, nên công việc 

nặng nhọc này phần lớn các NS phải đảm nhiệm. 
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Thứ tư, người NS phải làm sai quy trình sinh học: khi thực hiện phần 

viết này, tác giả đã khảo sát nhanh về sức khỏe, bệnh tình của các NS thông 

qua phỏng vấn và nhãn quan cùng thực tế. Thấy rõ hầu hết các NS đều bị 

bệnh dạ dầy và một số người dễ mắc bệnh gan, phổi. Trong khi đó chính 

sách bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế nghề nghiệp cho các NS không được 

xem xét về tính chất, đặc điểm đặc biệt của công việc, mà chỉ nhìn về hình 

thức các NS thường là trẻ đẹp, tươi vui, …  

Với những thực tế kể trên, Nhà nước cần phải có bảo hiểm y tế và 

bảo hiểm bệnh nghề nghiệp cho các NS. Đồng thời cũng tận dụng năng lực 

chuyên môn, có định hướng nghề, nhất là các NS tài năng, nhà nước nên 

tận dụng, tạo điều kiện để họ được cống hiến, trao truyền giá trị nghệ thuật 

cho thế hệ sau.  

Những trình bày kể trên chưa thật khoa học về góc nhìn y học, 

nhưng lại rất thực tiễn về nhân bản và nhân văn cùng cuộc sống thực tại 

của người NS mà bấy lâu nhà nước vẫn chưa xem xét cụ thể để có những 

chính sách phù hợp với đội ngũ đặc thù này. 

3.7.3. Chính sách khuyến khích nhân tài ngành nghề đặc thù 

Nghị quyết TW5 nêu rõ “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến 

đậm đà bản sắc dân tộc”. Nghệ thuật Chèo chứa đựng nhiều giá trị văn hóa 

Việt Nam, một loại hình nghệ thuật giàu bản sắc, có mặt sớm và tồn tại 

trong dân gian, đặc biệt là ở vùng nông thôn Châu thổ sông Hồng. Chèo tồn 

tại và phát triển đến hôm nay là có sự dày công, vun đắp, chọn lọc và phát 

huy của nhiều thế hệ NN, NS dân gian nói chung, Nhà hát Chèo cả nước 

nói riêng.  

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước có quan tâm đến đội ngũ NS, NN 

bằng những chính sách khuyến khích và vinh danh, phong tặng NNƯT, 

NNND, NSƯT, NSND… 

Trong Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014Về xét tặng danh 

hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú quy định rõ tại điều 2 như sau: 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Nghị định này áp dụng đối với: 

a) Cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở; 

b) Cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do; 

c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh 

hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú. 

2. Cá nhân quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này bao 

gồm: 

a) Diễn viên: Hát, múa, nhạc, sân khấu, điện ảnh, truyền hình 

thuộc các lĩnh vực Tuồng; Chèo; Cải lương; Kịch dân ca; Kịch 

nói; Kịch hình thể; Nhạc kịch; Nhạc vũ kịch; Xiếc; Múa rối; Hát; 

Múa; Ngâm thơ; Điện ảnh; Truyền hình; 

b) Đạo diễn tác phẩm thuộc lĩnh vực: Tuồng; Chèo; Cải lương; 

Kịch dân ca; Kịch nói; Kịch hình thể; Nhạc kịch; Kịch múa; 

Nhạc vũ kịch; Xiếc; Múa rối; Chương trình nghệ thuật tổng 

hợp ca múa nhạc; Điện ảnh và truyền hình (các thể loại phim 

truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình), sân khấu truyền thanh, 

truyền hình [41]. 

Như vậy, tại Nhà hát Chèo Ninh Bình các hoạt động BDNT đều có 

và loại hình nghệ thuật khá đa dạng: Xẩm, Hát văn, Quan họ, Múa rối 

nước, Chèo, Ca múa nhạc… Các NS còn kiêm nhiệm biểu diễn Múa rối 

nước, hoặc Ca hát dân ca, bên cạnh đó một số NS kiêm nhiệm thêm công 

việc hậu đài, marketing nghệ thuật…  

Cho nên, Nhà hát cần có tham mưu cho Sở VH&TT, UBND tỉnh về 

chế độ chính sách đặc thù của NS làm việc nặng nhọc (hậu đài, múa rối 

nước), đối với một số NS phải kiêm nhiệm tham gia nhiều vai trò trong 

hoạt động BDNT (ví dụ: NS vừa diễn Chèo, vừa hát dân ca, kiêm Múa rối 
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nước và làm các công việc của hậu đài…) đem lại hiệu quả cao về nghệ 

thuật thuật cho Nhà hát.      

Tại Điều 8 và Điều 9 của Nghị định 62/2014/NĐ-CP Quy định về xét 

tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, quy định như sau: 

Điều 8. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” 

Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng cho đối tượng quy 

định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này khi đạt các tiêu chuẩn 

sau đây: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa 

phương; 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy 

với nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho ngành, 

nghề nghệ thuật; có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và 

nhân dân mến mộ; 

3. Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm 

trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian 

hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên; 

4. Đã được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và có ít nhất 02 giải 

Vàng quốc gia sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. 

Các giải Vàng trong nước hoặc quốc tế khác của cá nhân hoặc 

tập thể được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 9. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” 

Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú được xét tặng cho đối tượng quy định 

tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này khi đạt các tiêu chuẩn sau: 
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1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 

của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa 

phương; 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy 

với nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc; có uy tín nghề nghiệp; 

được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; 

3. Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm 

trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian 

hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên; 

4. Có ít nhất 02 Giải Vàng quốc gia hoặc 01 Giải Vàng quốc gia 

và 02 Giải Bạc quốc gia. 

Các giải Vàng trong nước hoặc quốc tế khác của cá nhân hoặc 

tập thể được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

Tỷ lệ quy đổi các giải Bạc trong nước và quốc tế khác của cá 

nhân hoặc tập thể sang giải Bạc quốc gia được tính như tỷ lệ quy 

đổi của giải Vàng [40]. 

Theo quy định trên, nhìn chung, Nhà hát thực hiện nghiêm túc chế 

độ chính sách cho các NS. Hiện nay Nhà hát có 1 NSND, 4 NSƯT. Tuy 

nhiên, như trên đã trình bày, Nhà hát có đội ngũ NS vừa phải hoạt động 

BDNT Chèo, vừa phải hoạt BDNT các thể loại, loại hình khác (múa rối 

nước, ca múa nhạc, thanh nhạc, nhạc cụ, hậu đài, nghệ thuật, marketing…) 

nên rất khó khăn cho công tác QL, cũng như xem xét bậc lương, nâng 

lương trước thời hạn cho một số NS.  

Đội ngũ NS Múa rối nước để có huy chương vàng, huy chương bạc 

trong hội diễn Múa rối chuyên nghiệp… (theo như quy đinh hiện hành) mới 

được xem xét phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND là rất khó khăn, thậm 
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chí là không thể bởi vì họ đều là những DV kiêm nhiệm. Nhà hát cần xây 

dựng cơ chế đặc thù, xem xét phong tặng đặc cách cho những NS có tài 

năng, cống hiến thực sự và có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng những nhân tài, tài 

năng trẻ của Nhà hát, trình UBND tỉnh xem xét từng đối tượng cụ thể, để 

NS không bị thiệt thòi.  

Ngoài ra, cần có chính sách khuyến tài đặc biệt (khen thưởng bằng 

hiện vật, bằng kinh tế hoặc cấp đất, nhà ở, trang thiết bị, tăng lương trước 

thời hạn, tăng lương hay khen thưởng đột xuất…) để các NS có tài năng luôn 

cống hiến, sáng tạo hết mình cho nghệ thuật truyền thống ở Ninh Bình. 

3.8. Xây dựng cơ chế quản lý nghệ thuật đặc thù 

Nghệ thuật mang tính sáng tạo và tính đặc thù so với các ngành nghề 

khác. Các tác phẩm BDNT là loại sản phẩm hàng hóa tinh thần, nhằm 

thỏa mãn nhu cầu giải trí, nhận thức, thẩm mỹ… Hơn nữa, các sản phẩm 

hàng hóa nghệ thuật là sản phẩm thuộc lĩnh vực tinh thần nên không thể 

định lượng. Tuy nhiên, hiện nay, nội dung các Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP chưa đề cập đến đặc thù của ngành 

BDNT. 

Thực tế, Nhà hát Chèo Ninh Bình là một tổ chức công lập, không chỉ 

hoạt động với mục đích lợi nhuận, phục vụ giải trí, góp phần giáo dục thẩm 

mỹ, tư tưởng, đạo đức, phong cách sống cho xã hội, mà còn góp phần đưa 

đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. 

Bên cạnh biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, hợp tác, giao lưu, giới thiệu 

bản sắc nghệ thuật dân tộc  với bạn bè quốc tế, khách du lịch… Nhà hát 

còn có nhiệm vụ bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong nghệ 

thuật Chèo. Cho nên, việc nghiên cứu, sưu tầm, ghi chép, ghi hình, ghi 

băng, phục hồi, chỉnh lý, kế thừa và phát huy có chọn lọc vốn nghệ thuật 

Chèo truyền thống của Việt Nam là việc làm cần thiết và cấp bách. Ngoài 

ra, Đoàn Chèo 1 còn có vai trò xây dựng, thể nghiệm các tiết mục Chèo 
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hiện đại; đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ 

thuật BDNT Chèo. Tuy vậy, nhưng cho đến nay, hai đoàn nghệ thuật (Đoàn 

1 và Đoàn 2) vẫn hoạt động nghệ thuật chung chung, khá tương đồng như 

nhau, nên khó tránh khỏi sự chồng lấn về chuyên môn, không gây được sự 

hào hứng sáng tạo, không tạo được hoạt động, tác phẩm nghệ thuật riêng có 

của mỗi đoàn. 

Cần xây dựng chiến lược, có ý tưởng, có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn 

và kế hoạch chi tiết về việc đầu tư, tổ chức triển khai hoạt động BDNT cho 

từng đoàn. Định hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm về nghệ thuật 

của Đoàn 1 và Đoàn 2 . Cụ thể là: Đoàn 1 giữ gìn phát huy, khai thác vốn 

Chèo truyền thống; Đoàn 2 dàn dựng và phát triển đa dạng hóa các loại 

hình nghệ thuật mang màu sắc văn hóa và du lịch. 

Ngoài ra, nghệ thuật là sự sáng tạo chứ không phải là khuôn mẫu 

cứng nhắc. Người NS thường có óc tưởng tượng phong phú, cảm xúc, bởi 

bản thân hiện thực không đưa lại cho con người cái toàn vẹn, cái hoàn hảo 

trong các hình tượng nghệ thuật. Một hình tượng nghệ thuật muốn thể hiện 

sự tổng hợp và sự khái quát cao thì trong tư duy của người NS phải gắn liền 

với tưởng tượng và cảm xúc. Chính vì thế, Nhà nước không thể ứng xử với 

các tổ chức NTBD như các tổ chức sự nghiệp công lập các ngành nghề 

khác. Và không thể coi đội ngũ NS trong lĩnh vực BDNT truyền thống 

giống các ngành BDNT (thanh nhạc, nhạc cụ piano, điện ảnh, truyền 

hình…), đặc biệt hơn, không thể giống với những công chức các ngành 

nghề khác. 

Ở Việt Nam lâu nay tồn tại một nền nghệ thuật công chức. Nghệ sỹ 

những công chức nhà nước.  

Khi đất nước mở cửa, đổi mới, các ngành kinh tế, giáo dục, thể 

thao… buộc phải thay đổi, nhưng văn nghệ vẫn thay đổi rất chậm. Mặt 

khác, các tổ chức nghệ thuật về mặt quản lý nhà nước luôn bị khống chế về 
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đề tài. Vì vậy, để QLNNL hiệu quả, Nhà nước cần phải thay đổi tư duy, 

nhận thức về cách quản lý của các tổ chức BDNT. Trên cơ sở nhận thức 

sâu sắc về tổ chức nghệ thuật, mới có thể có chiến lược quản lý NNL phù 

hợp với loại hình NTBD qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể một cách khoa 

học, thực tiễn, phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật nước ta - một Nhà nước 

của chế độ Xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản cầm quyền như có những 

chính sách, cơ chế riêng về nhân lực, tiền lương, đãi ngộ cho khối các tổ 

chức NTBD.  

Tiểu kết 

 Các giải pháp nâng cao công tác QL nghệ thuật biểu diễn Chèo tại 

Nhà hát Chèo Ninh Bình được coi vừa có tính truyền thống vừa có những 

đột phá về cơ chế chính sách. Việc nghiên cứu, xây dựng, bổ sung, sửa 

đổi một số chính sách, và tổ chức thực hiện chính sách đó vào cuộc sống  

là cần thiết. Xây dựng thương hiệu, quảng bá tuyên truyền giá trị và 

thương hiệu nghệ thuật cũng là những giải pháp căn cơ có tính quyết định 

để góp phần nâng cao công tác QL BDNT tại Nhà hát Chèo Ninh Bình 

hiện nay. 

Phát triển con người, NS của tổ chức Nhà hát là ổn định quy mô, quy 

hoạch nâng cao chất lượng của nghệ thuật, phát huy được tinh thần sáng 

tạo. Bằng cách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, sự hiểu 

biết sâu sắc về nghệ thuật Chèo cho đội ngũ NS tại Nhà hát hiện nay là cần 

thiết và cấp bách.  

Phát triển nghệ thuật phải đảm bảo kết hợp chặt chẽ với phát triển 

con người: Nhân lực đáp ứng với nhu cầu phát triển của các tổ chức BDNT 

và việc giải quyết vấn đền tăng thu nhập cho các NS, CB, DV, NC, đảm 

bảo người NS được làm nghề nghiêm túc và sống được bằng nghề tại Nhà 

hát Chèo Ninh Bình. 
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 Nghệ thuật mang tính sáng tạo và có tính đặc thù so với các ngành 

nghề khác. Các tác phẩm nghệ thuật là loại sản phẩm hàng hóa tinh thần, 

nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí, nhận thức, thẩm mỹ của nhân dân… Chính 

vì thế, Nhà nước không thể ứng xử với các tổ chức BDNT như các tổ chức 

sự nghiệp công lập các ngành nghề khác và không thể coi các NS trong lĩnh 

vực BDNT nói chung, Nhà hát Chèo Ninh Bình nói riêng giống như những 

công chức trong các ngành nghề khác. 

 



102 
 

KẾT LUẬN 

Nhà hát Chèo Ninh Bình một địa chỉ tin cậy về nghệ thuật với trên 

30 năm hình thành và phát triển qua sáp nhật và đổi tên khác nhau, đến nay 

đã đi vào ổn định. Là một đơn vị sự nghiệp có thu, được UBND tỉnh Ninh 

Bình quan tâm, đầu tư cả về nhân lực và vật lực. Với đội ngũ cán bộ, diễn 

viên của Nhà hát hiện nay đã và đang thực hiện tốt đường lối chính sách 

của Đảng, nhà nước, của tỉnh nhà. 

Với những vở diễn tiêu biểu (Nước mắt vua Đinh, Tấm áo bào Hoàng 

đế,…) và các tích cổ (Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương lễ, Kim 

Nham), các trích đoạn Chèo hay: Súy Vân giả dại, …) Nhà hát luôn tìm 

tòi dàn dựng để cho ra mắt khán giả những tiết mục, tác phẩm có chất 

lượng nghệ thuật. 

Những minh chứng về đội ngũ nghệ sĩ (4 NSƯT, 1 NSND, 1 Đạo 

diễn tài năng… và tập thể trên 100 CB, NS, DV, NC) của Nhà hát biểu diễn 

vượt mức kế hoạch tỉnh giao, có doanh thu được nguồn kinh phí nhất định 

hàng năm, đóng góp cho ngân sách của tỉnh. Các buổi biểu diễn phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh, của Trung ương, đặc biệt, 

phục vụ bà con ở các huyện từ vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh đến thành 

phố và khách du lịch bốn phương… Nhà hát đều tham gia là đội ngũ nòng 

cốt và hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp nghệ thuật có chất lượng đó là nghệ 

thuật Chèo. 

Các hoạt động về nghệ thuật Chèo tại Nhà hát Chèo Ninh Bình đa 

dạng về chương trình, loại hình nghệ thuật (hát xẩm, hát giao duyên, hát 

văn, hát ca trù, múa rối nước…) nhưng nghệ thuật Chèo vẫn là nổi trội 

nhất, được bà con, nhân dân tỉnh Ninh Bình đón nhận như một món ăn 

thường nhật, thân quen và là niềm tự hào của quê hương.  

Ninh Bình cũng được mệnh danh là một trong cái nôi của Chèo Việt 

Nam, nên Chèo ở đây thực sự có phát triển. Đội ngũ NS, DV, NC là người 
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con quê hương Ninh Bình thực sự có nhiều người tài năng và xuất chúng. 

Đội NS của Nhà hát hiện nay cũng đã trưởng thành, đã và đang nối tiếp 

truyền thống tốt đẹp. Một số người được học, lớn lên về nghề cũng chính từ 

trong Nhà hát đào tạo và QL. 

Với phương thức QL vừa khoa học, thực tiễn và đặc thù, Nhà hát đã 

duy trì và ổn định được đời sống cho CB, DV, NC của mình, đồng thời 

từng bước nâng cao chất lượng sống cũng như chất lượng nghệ thuật của 

mình sánh vai với các Nhà hát Chèo có tiếng trong cả nước (Nhà hát Chèo 

TW, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Thái Bình…).  

Với cơ chế chính sách của Nhà nước được đảm bảo, quy định, sự 

quan tâm của tỉnh ủy, UBND và nhân dân mến mộ, Nhà hát đã từng bước 

điều chỉnh, ứng xử cách QL các hoạt động nghệ thuật tại đây năng động, 

sáng tạo và luôn lấy Nghị quyết TW 5 của Đảng về Xây dựng nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm kim chỉ nam cho định 

hướng và hành động nghệ thuật. 

Các đêm diễn, buổi tập, hội thi, liên hoan, lễ hội… của Nhà hát 

tham gia thực tiễn luôn được nhân dân quan tâm, mến mộ.  Được tỉnh ủy, 

UBND chỉ đạo sát sao và có cơ chế chính sách đặc biệt (hưởng gấp đôi 

lương) cho NS. 

Bên cạnh những thành tích đạt được, Nhà hát vẫn còn một số những 

khó khăn nhất định về đội ngũ tác giả, đạo diễn, diễn viên, nhạc công trẻ tài 

năng kế cận. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, hiểu biết về 

văn hóa Ninh Bình, giá trị của nghệ thuật Chèo còn hạn chế.  

Đầu tư cơ sở vật chất cho các chương trình nghệ thuật chưa xứng 

tầm. Đặc biệt đời sống của một số CB, DV, NC tại Nhà hát còn khó khăn, 

vất vả. Cơ chế chính sách cho đội ngũ làm nghệ thuật đặc thù của nhà nước 

hiện nay còn rất bất cập. 
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Hoạt động BDNT của Nhà hát tuy Chèo có nổi trội hơn, nhưng vì 

mưu sinh cuộc sống, đáp ứng nhu cầu khán giả, khách du lịch nên Nhà hát 

hiện nay đang tồn tại nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật. Song hành có 2 

đoàn nghệ thuật cùng BD, cùng hoạt động giống nhau. Điều này ảnh hưởng 

không nhỏ tới bảo tồn và phát huy nghệ thuật Chèo ở Ninh Bình một cách 

bền vững.  

Sở VH&TT của tỉnh Ninh Bình cần tham mưu cho UBND tỉnh có 

quyết sách mạnh mẽ, đầu tư cả vật chất, tinh thần, cơ chế chính sách 

khuyến khích tài năng và đào tạo, bồi dưỡng lớp trẻ để họ yên tâm công 

tác, sáng tạo, cống hiến sức lực cho hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát cả 

hôm nay và mai sau. 

Cần bổ sung quy định về chế độ tuổi nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm nghề nghiệp cho đội ngũ đặc biệt này. Cần giải quyết chế độ bồi 

dưỡng sau buổi diễn và làm việc ngoài giờ cho đội ngũ NS tại Nhà hát. 

Nghệ thuật Chèo là loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian lâu 

đời, vô cùng phong phú, đậm tính dân gian, giàu tính ước lệ, cách điệu, 

tổng hợp từ nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau dựa trên ba yếu tố không 

thể tách rời: Hát, Múa, Diễn. Nó rất gần gũi, mộc mạc và giản dị thân 

thương và gắn với đời sống của người nông dân vùng Châu thổ Bắc bộ. 

Ninh Bình cũng nằm trong không gian đó. Đặc biệt hôm nay, Ninh Bình 

đang là một vùng đất đẹp, có thương hiệu về du lịch, nhất là du lịch văn 

hóa, nên tỉnh cần có chính sách đãi ngộ thích đáng để rước đón nhân tài 

về cống hiến cho Chèo, cho văn hóa, phục vụ nhân dân cả nước và khách 

quốc tế về thăm quan. Chèo là cội nguồn của dân tộc, Ninh Bình là đất cố 

đô, Chèo cần phải được gìn giữ trân trọng và giới thiệu quảng bá rộng rãi 

ra thế giới. 

Hiện nay, tại Ninh Bình có nhiều câu lạc bộ Chèo ở trong dân gian, 

tuy nhiên, việc truyền dạy, quảng bá, khai thác nghệ thuật Chèo hiện còn 
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trên đất Ninh bình để xây dựng phòng truyền thống tích lũy giá trị nghệ 

thuật Chèo nhằm giáo dục cho thế hệ tương lại là điều cần làm ngay. Như 

thế nào để những giá trị có tính lòng bản không mất đi, mà tính dị bản lại 

luôn được chấp nhận với cái riêng, độc đáo của mỗi người NN, NS biểu 

diễn nghệ thuật Chèo mà tự hào, tham gia đóng góp sức lực của mình vào 

việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, giá trị của nghệ thuật Chèo 

ở Ninh Bình. 

Chính sách và cách thức QL con người, hoạt động, chất lượng nghệ 

thuật có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nghệ thuật 

truyền thống. Thiết nghĩ, bằng tư duy hiện đại, với công nghệ 4.0 đang 

phát triển như vũ bão, với con người của thời đại công nghệ thông tin, văn 

minh và quả cảm, tôi cho rằng, với các giải pháp trình bày ở trên, Nhà hát 

Chèo Ninh Bình sẽ có những đột phá, giữ gìn được bản sắc văn hóa của 

Chèo ở Ninh Bình đồng thời năng động, sáng tạo trình diễn nghệ thuật 

tổng hợp để hòa nhập với thực tại xã hội, đáp ứng nhu cầu khách du lịch 

hiện nay.                             
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Phụ lục 1: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÂN DUNG CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO 

[Nguồn tác giả khảo sát, sưu tầm và chụp từ 2016 đến 5/2018] 

 

 
Cố NS Tạ Đức Hội - nguyên Trưởng Đoàn nghệ thuật Ninh Bình 

 
 

 



115 
 

 
Nguyên phó trưởng đoàn nghệ thuật Ninh Bình 

 

 

 
 

 



116 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



117 
 

 

 
 

 

 



118 
 

 
 

 



119 
 

 
 

 

 



120 
 

Phụ lục 2: 

DANH SÁCH CB, DV, NC, CNV CỦA NHÀ HÁT CHÈO 

NINH BÌNH HIỆN NAY 

[Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Nhà hát] 

Đoàn Chèo 1: 

Stt Họ và tên Chức vụ,nghề nghiệp Ghi chú 

1 Nguyễn Quang Thập Giám đốc  

2 Mai Thị Hòa Phó giám đốc  

3 Ninh Việt Triều Phó trưởng đoàn  

4 Trần Thị Diệu Phó trưởng đoàn  

5 Nguyễn Thị Thu Hà Phó trưởng đoàn  

6 Nguyễn Bá Toản Đội trưởng đội diễn viên  

7 Hoàng Tiến Thắng Đội phó đội diễn viên  

8 Bùi Thị Hiên Diễn Viên  

9 Văn Đình Tuấn  Diễn viên  

10 Nguyễn Thị Thoa Diễn viên  

11 Ngô Tiến Thành Diễn viên  

12 Trịnh Thị Thảo Diễn viên  

13 Lê Thị Hoài Diễn viên  

14 Nguyễn Thị Tuyền Diễn viên  

15 Điền Thị Thúy Diễn viên  

16 Đỗ Thị Lý Diễn viên  

17 Phan Thị Thanh Ngọc Diễn viên  

18 Phạm Thị Hiền Diễn viên  

19 Hoàng Thị Thanh Diễn viên  

20 Nguyễn Thanh Hòa Diễn viên  

21 Phạm Thị Hương Diễn viên  
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22 Phạm Thị Mai Diễn viên  

23 Trần Trung Sỹ Diễn viên  

24 Nguyễn Đình Anh Diễn viên  

25 Vũ Thị An Diễn viên  

26 Trần Thị Hồng Diễn viên  

27 Đặng Thị Lê Diễn viên  

28 Đinh Văn Quý Diễn viên  

29 Phạm Ngọc Xuân Diễn viên  

30 Nguyễn Thị Ngọc Anh Diễn viên  

31 Nguyễn Thu Hoài Diễn viên  

32 Phạm Quang Thùy Diễn viên  

33 Vũ Thị Sợi Diễn viên  

34 Phạm Quốc Hải Đội trưởng đội nhạc  

35 Lý Xuân Khuy Nhạc công  

36 Phạm Quốc Nha Nhạc công  

37 Nguyễn Thanh Tùng Nhạc công  

38 Trần Thị Hằng Nhạc công  

39 Nguyễn Xuân Tùng Kỹ thuật âm thanh  

40 Ngô Xuân Chiến Kỹ thuật âm thanh  

41 Tạ Hữu Lan  Kỹ Thuật Ánh Sáng  

42 Nguyễn Đoàn Thiên Sinh Kiến tập  

43 Nguyễn Thành Công Kiến tập  

44 Đào Trường Sơn Kiến tập  

45 Điền Thị Linh Kiến tập  

46 Đào Thị Huyền Kiến tập  
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Đoàn Chèo 2: 

Stt Họ và tên Chức vụ, nghề nghiệp Ghi chú 

1 Mai Thị Thủy Phó giám đốc  

2 Đặng Thanh Vân Phó trưởng đoàn  

3 Đinh Hồng Quân Phó trưởng đoàn  

4 Nguyễn Xuân Đăng Đội trưởng Đội diễn viên  

5 Phạm Thị Thủy Diễn viên  

6 Nguyễn Thị Lành Diễn viên  

7 Lê Anh Tú Diễn viên  

8 Nguyễn Văn Thành Diễn viên  

9 Phạm Ngọc Minh Diễn viên  

10 Phạm Quốc Trị Diễn viên  

11 Đỗ Văn Thành Diễn viên  

12 Nguyễn Thanh Hải Diễn viên  

13 Phạm Thị Vi Diễn viên  

14 Nguyễn Thị Thu Hiền Diễn viên  

15 Đinh Thị Quế Diễn viên  

16 Hoàng Thị Thu Hiền Diễn viên  

17 Lã Thị Mến Diễn viên  

18 Quách Thị Hải Lý Diễn viên  

19 Bùi Thị Thiên Mai Diễn viên  

20 Đinh Thị Thanh Tâm Diễn viên  

21 Lã Thị Thuấn Diễn viên  

22 Lã Minh Hằng Diễn viên  

23 Đinh Thị Thương Huyền Diễn viên  

24 Tăng Thị Lệ Duyên Diễn viên  
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25 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Diễn viên  

26 Phan Văn Sơn Tùng Diễn viên  

27 Nguyễn Quang Vy Diễn viên  

28 Phạm Vân Anh Diễn viên  

29 Phạm Nguyễn Lan Anh Diễn viên  

30 Đoàn Tình Thương Diễn viên  

31 Vũ Thị Quỳnh Diễn viên  

32 Đào Như Hồng Chỉ huy dàn nhạc  

33 Ninh Đức Tình Đội trưởng đội nhạc  

34 Vũ Duy Đoàn Nhạc công  

35 Phạm Hồng Lâm Nhạc công  

36 Trần Long Tuấn Nhạc công  

37 Phạm Văn Trình Nhạc công  

38 Trần Thị Thúy Nga Nhạc công  

39 Trần Thị Hồng Vân Nhạc công  

40 Nguyễn Thanh Nghĩa Kỹ Thuật Âm Thanh  

41 Nguyễn Tuấn Anh Kỹ Thuật âm thanh  

42 Phan Thanh Đạt Kỹ Thuật Ánh Sáng  

43 Trần Quốc Vương Kiến tập  

44 Phạm Quốc Hưng Kiến tập  

45 Đào Xuân Đình Kiến tập  

46 Nguyễn Thị Hương Kiến tập  

47 Dương Thị Hòa Kiến tập  

48 Phạn Văn Sơn Tùng Kiến tập  

49 Phan Thị Thanh Thủy Kiến tập  
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Phụ lục 3: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÔNG GIAN VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ 

HÁT CHÈO NINH BÌNH 

 

3.1. Mặt tiền Rạp hát Nhà hát Chèo Ninh Bình 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2018] 

 

 

3.2. Cổng chính Nhà hát Chèo Ninh Bình, số 2 đường Hoàng 

Diệu, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2018] 
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3.3. Trụ sở làm việc của Nhà hát Chèo Ninh Bình 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2018] 

 

3.4. Đêm biểu diễn múa rối nước được thực hiện tại khuôn viên 

của Nhà hát Chèo Ninh Bình 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 6/2018] 
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Phụ lục 4: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP CHUYÊN MÔN 

CỦA CÁC NGHỆ SĨ 

 

4.1. Luyện tập chương trình chào mừng cuộc thi Tài năng trẻ  

Diễn viên Chèo năm 2014 

[Nguồn: Tác giả sưu tầm khi tập luyện] 

 

4.2. Luyện tập vở 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 6/2016] 
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4.3.Tập vở Cỏ lạ đường thôn 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2015] 

 

 

4.4.Luyện tập há Xẩm 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2015] 
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Phụ lục 5: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG BDNT 

CỦA NHÀ HÁT CHÈO NINH BÌNH 

 

 

5.1.Biểu diễn Chương trình Ca múa nhạc tổng hợp 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2014] 

 

 

5.2.Biểu diễn trong Chương trình Trao giải thưởng văn học nghệ thuật 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 8/2014] 
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5.3. Diễn vở Lưu Bình trả nghĩa 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2015] 

 

 

5.4.Diễn vở Nước mắt vua Đinh 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2015] 
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5.5.Chương trình chào mừng Lễ kỷ niệm 1050 năm  

Nhà nước Đại Cồ Việt 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 1/2018] 
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Phụ lục 6: 

DANH SÁCH CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA NHÀ HÁT CHÈO 

NINH BÌNH 

(Tính đến ngày 30/5/2018) 

STT 
Họ tên,  

Đơn vị 

Năm 

phong 

tặng 

Danh 

hiệu 
Vở/vai diễn 

1 TT. NHCNB 2009 HCV 
Vở Linh Khí Hoa Lư, Hội diễn SK 

Chèo CN toàn quốc. 

2 TT. NHCNB 2013 Nhất 
Tấm áo bào Hoàng đế, Tại cuộc thi tài 

năng trẻ đạo diễn SK, tại TP.HCM 

3 TT. NHCNB 2013 HCB 
Vở Tiếng hát đại ngàn, thi Nghệ thuật 

SKChèo CN toàn quốc ở Hải Phòng. 

4 

 

TT. NHCNB 2014 Nhất 
Thi tài năng trẻ diễn viên SK Chèo CN 

toàn quốc ở Ninh Bình 

5 TT.NHCNB 2016 HCB 
Lưu Bình trả nghĩa, Hội Thi Nghệ thuật 

SK Chèo CN  toàn quốc. 

6 TT.NHCNB 2017 
Xếp 

thứ 4 

Thi Tài năng trẻ Diễn viên SK Tuồng, 

Chèo CN toàn quốc ở Thanh Hóa. 
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Phụ lục 7: 

PHIẾU ĐIỀU TRA 
 

PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 1 

(Dành cho cán bộ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát Chèo Ninh Bình) 

 Chúng tôi đang muốn điều tra khảo sát về hoạt động nghệ thuật của 

Nhà hát/NS hiện nay 

Xin NS vui lòng cho biết ý kiến của mình  

1. Họ và tên: 

2. Giới tính:                      Nam                         Nữ  

3. Tuổi:  

4.  NS có mong muốn NH Chèo NB được bao cấp hoàn toàn hay không? 

□ Rất thích  

□ Thích 

□ Không thích  

□ Ý kiến khác………………………………. 

5. Theo NSHĐ NT Chèo tại Nhà hát nên lồng ghép với hát Xẩm 

□ Phát triển thẩm mỹ toàn diện cho khán giả 

□ Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân gian ở NB 

□ Nên chỉ hoạt động chuyên về Chèo 

□ Ý kiến khác………………………………. 

6. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về nghệ thuật Chèo cho các NS 

thường xuyên 

□ Rất cần 

□ Không cần 

□ Nói chuyện chuyên đề về Chèo 

□ Xem băng đĩa Chèo 

□ Đi thực tế gặp gỡ NN, NS,khán giả 

□ Hội thảo về Chèo 

□ Học truyền nghề  
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□ Trao đổi, phản biện 

□ Viết bài tìm hiểu về chèo 

□ Kiểm tra chuyên môn hàng năm 

□ Đánh giá nhận xét 

Ý kiến khác…………………………………… 

7. Tổ chức biểu diễn Chèo phục vụ du lịch trong tuần 

□ 1 buổi biểu diễn 

□ 2 buổi biểu diễn 

□ 3 buổi biểu diễn 

□ Hàng ngày 

* Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi 

 Ý kiến khác: …………………………………….. 

7. Một tuần NS xem và học nghề Chèo từ các nghệ sĩ khác bằng tivi, 

các thiết bị điện tử khác hay từ NS, NN? 

□ Điện thoại 

□ Máy tính 

□ NS 

□ NN 

 Ý kiến khác:…………………………………………………. 

8. Theo NS,đã đạt danh hiệu, giải thưởng cao về nghệ thuật có cần phải 

rèn luyện nghề Chèo, trau dồi đạo đức nghề nghiệp và văn hóa không?  

□ Rất cần thiết 

□ Không cần thiết 

(Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi) 

  Ý kiến khác: ………………………………………………………. 

9. Theo NS, NH nên chọn và dàn dựng các tiết mục Chèo  

□ Hiện đại 

□ Chèo cổ 

□ Cả hai 

Ý kiến khác: ………………………………………………………. 
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10. NS có thích tham gia các hoạt động khác không liên quan đến Chèo  

không (Từ thiện, phong trào, kinh tế, …)? 

□ Rất thích  

□ Thích 

□ Bình thường 

□ Không thích  

Chú ý: chỉ chọn một lựa chọn cho câu hỏi……………………….. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của NS!
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PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 2 

(Dành cho khán giả tại TP.Ninh Bình) 

 Chúng tôi đang muốn điều tra khảo sát về mức độ yêu thích của khán 

giả đối với nghệ thuật do Nhà hát Chèo Ninh Bình biểu diễn 

1. Họ và tên: 

2. Giới tính :                      Nam                         Nữ  

3. Tuổi:  

4. Bạn có thích xem nghệ thuật do các NS NH Chèo Ninh Bình biểu diễn?  

□ Chèo cổ 

□ Chèo hiện đại 

□ Chèo và hát Xẩm 

□ Nghệ thuật tổng hợp 

Ý kiến khác: ………………………………… 

5. Theo bạn nghệ thuật Chèo đem lại cho bạn lợi ích gì? 

□ Phát triển trí tuệ, thẩm mỹ nghệ thuật 

□ Giáo dục đạo đức và văn hoá truyền thống dân tộc 

□ Giải trí 

□ Không mang lại lợi ích gi 

Ý kiến khác: …………………………………….. 

6. Thể loại âm nhạc, vai, vở diễn nào bạn thích? 

□ Âm nhạc dân gian (Chèo, Xẩm) 

□ Nhạc hiện đại 

□ Nhạc thính phòng, cổ điển 

□ Hề áo ngắn (Mẹ mõ, hề gậy…) 

□ Nữ chín (Thí Kính, Châu Long) 

□ Nữ lệch (Thị Màu) 

□ Nữ Fa (Đào Huế, Súy Vân) 

□ Lão say 

□ Nam lệch (Sở Khanh) 
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□ Hề áo dài (Lý trưởng) 

                      *Chú ý: Bạn có thể có lựa chọn nhiều cho câu hỏi 

 Ý kiến khác: …………………………………………………. 

7. Một tháng bạn xem mấy buổi nghệ thuật Chèo? 

□ 1 buổi 

□ 2 buổi 

□ 3 buổi 

□ Hàng ngày 

□ Không xem 

Ý kiến khác: ……………………………….. 

9. Bạn đã xem nghệ thuật của NH Chèo Ninh Bình ở đâu? 

□ Câu lạc bộ Chèo 

□ Hội nghị, hội thảo 

□ Ngoài trời 

□ Trong rạp 

□ Lễ hội 

□ Tại Nhà hát 

□ Giao lưu và biểu diễn nghệ thuật với làng/CQ 

□ Gặp gỡ các Nghệ sĩ 

□ Nơi khác 

 Ý kiến khác: ……………………………………………… 

10. Bạn có thích tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Chèo/dân ca ở Ninh 

Bình không?  

□ Rất thích  

□ Thích 

□ Bình thường 

□ Không thích  

       Ý kiến khác:…………………………………………………… 
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11. Theo bạn có nên đầu tư, phát triển cho nghệ thuật Chèo ở Ninh 

Bình không?  

□ Rất cần dầu tư thích đáng 

□ Không cần đầu tư 

□ Có, chỉ đầu tư ít 

□ Khoán gọn, cho tự chủ 

Ý kiến khác: ……………………………………. 

 

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn! 
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PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 3 

(Dành cho khán giả tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình) 

 Chúng tôi đang muốn điều tra khảo sát về mức độ yêu thích của khán 

giả đối với nghệ thuật do Nhà hát Chèo Ninh Bình biểu diễn 

1. Họ và tên: 

2. Giới tính :                      Nam                         Nữ  

3. Tuổi:  

4. Bạn có thích xem nghệ thuật do các NS NH Chèo Ninh Bình biểu diễn?  

□ Chèo cổ 

□ Chèo hiện đại 

□ Chèo và hát Xẩm 

□ Hát Đối đáp giao duyên 

□ Hát Ca trù 

□ Hát quan họ 

□ Hát nhạc mới 

□ Nghệ thuật tổng hợp 

Ý kiến khác: ………………………………… 

6. Theo bạn nghệ thuật Chèo đem lại cho bạn lợi ích gi? 

□ Phát triển trí tuệ, thẩm mỹ nghệ thuật 

□ Giáo dục đạo đức và văn hoá truyền thống làng quê 

□ Giải trí 

□ Không mang lại lợi ích gi 

Ý kiến khác: …………………………………….. 

7. Những vai, vở diễn nào bạn thích? 

□ Quan Âm Thị Kính 

□ Kim Nham 

□ Lưu Bình dương Lễ 

□ Nước mắt vua Đinh 

□ Áo bào hoàng đế 
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□ Thái hậu Dương Vân Nga 

□ Linh Khí Hoa Lư 

□ Tiếng hát đại ngàn 

                      *Chú ý: Bạn có thể có lựa chọn nhiều cho câu hỏi 

 Ý kiến khác: …………………………………………………. 

8. Bao lâu bận thấy Nhà hát Chèo về quê bạn biểu diễn Chèo? 

□ 1 tháng 

□ 2 tháng 

□ 3 tháng 

□ Tôi không qua tâm  

Ý kiến khác: ……………………………….. 

9. Bạn có biết nghệ thuật, vai diễn nào mà của NH Chèo Ninh Bình 

biểu diễn hay nhất? 

□ Nghệ thuật Chèo 

□ Hát xẩm 

□ Hát quan họ 

□ Hát ca trù 

□ Súy vân giải dại 

□ Mẹ mõ 

□ Thư sinh 

□ Hề áo ngắn 

□ Nữ lệch (Thị màu) 

 Ý kiến khác: ……………………………………………… 

10. Bạn có thích tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Chèo/dân ca ở Ninh Bình 

không?  

□ Rất thích  

□ Thích 

□ Bình thường 

□ Không thích  

       Ý kiến khác:…………………………………………………… 
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11. Theo bạn có nên đầu tư, phát triển cho nghệ thuật Chèo ở Ninh 

Bình không?  

□ Rất cần dầu tư thích đáng 

□ Không cần đầu tư 

□ Có, chỉ đầu tư ít 

□ Khoán gọn, cho tự chủ 

Ý kiến khác: ……………………………………. 

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn! 


