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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi 

thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn của đất nước nên công tác 

tuyên truyền trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn luôn được 

Thành phố đặc biệt được quan tâm. Với mục đích tuyên truyền phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tập 

trung vào việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, 

các ngày lễ lớn của dân tộc, Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, 

đổi mới trong nội dung cũng như cách thể hiện, kết hợp với việc tăng 

cường công tác xã hội hóa để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần tích 

cực trong việc định hướng cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa 

lành mạnh, văn minh. 

Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội là cơ quan trực thuộc 

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội trực tiếp thực hiện các hoạt động thông 

tin cổ động trên địa bàn thành phố. Trong nhiều năm qua, Trung tâm 

luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc nhất của Sở để kịp thời 

tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh của Thủ đô năng động, đậm đà bản 

sắc đến với không chỉ người dân mà còn du khách quốc tế.  

 Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó 

khăn, hạn chế đối với các hoạt động chuyên môn như: hoạt động 

trang trí, cổ động trực quan còn chưa đồng đều giữa các khu vực nội 

thành và ngoại thành, các mẫu tranh còn cũ, lặp lại; công tác xã hội 

hóa tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh song chưa thu 

hút được nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; các hình 

thức tuyên truyền lưu lưu động vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu, chưa có 

nhiều sự thay đổi phù hợp với thời đại để thu hút được sự quan tâm 

của người dân. 

 Nguồn nhân lực còn thiếu mà khối lượng công việc lớn, cán 

bộ ở Trung tâm còn phải kiêm nhiệm thêm những công việc khác. 

Các buổi tập huấn, giao lưu học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ với 

các đơn vị khác còn thiếu, chưa được thường xuyên. 

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng còn thiếu, tuy đã 

được đầu tư nhưng vì điều kiện ngoài trời nên rất dễ bị hư hỏng, 
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chưa được sửa chữa, thay mới bởi nguồn kinh phí còn chưa đáp ứng 

đủ cho khối lượng lớn các hoạt động TTCĐ trên địa bàn thành phố. 

 Với những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý 

hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm Thông tin Triển Lãm 

Hà Nội, thành phố Hà Nội” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ chuyên 

ngành Quản lý Văn hóa. Qua tìm hiểu và nghiên cứu về thực trạng 

hoạt động thông tin cổ động, tôi muốn góp phần vào sự hoàn thiện 

trong công tác quản lý tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội 

nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ 

công tác của ngành Văn hóa - Thể thao trên địa bàn thành phố.  

2. Tình hình nghiên cứu  

Nghiên cứu về quản lý hoạt động thông tin cổ động hiện nay 

đã có một số công trình như: 

2.1. Nhóm công trình liên quan đến quản lý văn hoá và quản lý 

thiết chế văn hóa: 

Trong cuốn sách Quản lý Văn hoá Việt Nam trong tiến trình 

đổi mới và hội nhập quốc tế xuất bản năm 2012 của tác giả Phan 

Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn (đồng chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia. 

Cuốn Văn hóa vì sự phát triển xã hội xuất bản năm 2002, 

Nxb Văn hóa – thông tin của tác giả Lê Như Hoa. 

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Nhà nước về thiết chế văn hoá ở 

huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng (2018) của tác giả Vũ Duy 

Hiếu, chuyên ngành Quản lý văn hoá, Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật TW. 

2.2. Nhóm công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý hoạt động 

thông tin cổ động 

Cuốn sách Tài liệu Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin cơ sở do 

Cục Văn hóa thông tin cơ sở biên soạn năm 2004 (tài liệu lưu hành 

nội bộ) là một tập hợp những kiến thức mang tính hệ thống đầu tiên với 

những hướng dẫn chi tiết, những công việc cụ thể cho từng lĩnh vực 

hoạt động của văn hóa cơ sở.  

Luận án Tiến sĩ về Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng, 

đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay (2016) của 

tác giả Lê Mai Trang tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 
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Luận văn Thạc sĩ Quản lý hoạt động thông tin, cổ động tại 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (2018) của tác giả Doãn 

Hoàng Quân, chuyên ngành Quản lý văn hoá, Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật TW. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã chỉ ra được vai trò 

của hoạt động thông tin cổ động đối với đời sống xã hội, đề xuất 

được nhiều giải pháp để nâng cao công tác quản lý ở nhiều địa 

phương nhưng chưa có công trình nào đề cập đến hoạt động này trên 

địa bàn Thủ đô Hà Nội. Có thể nói, đề tài “Quản lý hoạt động thông 

tin cổ động tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, thành phố 

Hà Nội” là đề tài đầu tiên vì chưa có công trình nào nghiên cứu về 

Quản lý hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm Thông tin Triển 

lãm Hà Nội. Các công trình trên là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích 

cho tác giả trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn 

của mình. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Luận văn nghiên cứu các khái niệm cơ bản để làm rõ những 

vấn đề lý luận trong quản lý hoạt động thông tin cổ động; đánh giá 

thực trạng hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm Thông tin triển 

lãm Hà Nội, tìm ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý. 

Từ đó, đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng quản lý 

hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Sưu tầm, tài liệu để làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt 

động thông tin cổ động và khái quát về Trung tâm Thông tin Triển 

lãm Hà Nội cũng như các hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm. 

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

thông tin cổ động tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội. 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp 

nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động thông tin cổ động tại 

Trung tâm. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 
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 Quản lý hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm Thông tin 

Triển lãm Hà Nội. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi nội dung: Về quản lý hoạt động thông tin cổ động 

tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, thành phố Hà Nội. 

Phạm vi thời gian: 2015 – nay bởi 2015 là năm bắt đầu 

nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. 

Trong thời gian này diễn ra nhiều ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan 

trọng của Thủ đô và cả nước. 

 Phạm vi không gian: Trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

 Phương pháp thu thập tài liệu. 

Phương pháp khảo sát thực địa. 

Phương pháp phân tích tổng hợp. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Góp phần hệ thống các khái niệm về quản lý hoạt động 

thông tin cổ động. 

  Luận văn đã nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp sẽ là 

cơ sở cho việc đổi mới công tác quản lý của Trung tâm Thông tin 

Triển lãm Hà Nội. 

Có thể là tài liệu cho các nghiên cứu tiếp theo về quản lý 

hoạt động thông tin cổ động. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

lục, luận văn gồm có 03 chương, cụ thể như sau: 

 Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý hoạt động thông 

tin cổ động và khái quát về Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội  

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động thông tin cổ động 

tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội 

 Chương 3: Giải pháp quản lý hoạt động thông tin cổ động tại 

Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội 

  



5 

 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

THÔNG TIN CỔ ĐỘNG VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM 

THÔNG TIN TRIỂN LÃM HÀ NỘI  

1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1. Thông tin cổ động 

1.1.1.1. Thông tin 

 “Thông tin” là sự hiểu biết, kiến thức hoặc dữ liệu của con 

người về thiên nhiên, xã hội được truyền đạt hoặc mô tả thông qua 

nhiều phương tiện khác nhau như ký tự, chữ viết, lời nói, hình ảnh, 

âm thanh. Đó là kiến thức thu được thông qua học tập, hướng dẫn, 

điều tra và chia sẻ từ đối tượng này sang đối tượng khác thông qua 

hành động giao tiếp. 

1.1.1.2. Cổ động 

 Cổ động là thông tin hướng con người vào hành động cụ thể.  

1.1.2. Hoạt động thông tin cổ động 

 Hoạt động thông tin cổ động (TTCĐ) có thể hiểu là hoạt 

động phổ biến, giải thích, phản ánh các nhiệm vụ cách mạng do 

Đảng lãnh đạo, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

ban hành đến với nhân dân nhằm mục đích định hướng suy nghĩ để 

cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đất 

nước của Đảng, của Nhà nước đề ra. 

Hoạt động TTCĐ là một bộ phận của Cách mạng, giữ vai trò 

tương đối quan trọng đối với công tác tư tưởng bởi nó vừa là công 

cụ, vừa là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân. Giúp định 

hướng nhân dân trong đấu tranh chống lại những tư tưởng sai lệch, 

bảo thủ, lạc hậu…trên mọi lĩnh vực xã hội. Hoạt động TTCĐ góp 

phần nâng cao trình độ dân trí, hình thành dư luận xã hội đúng đắn, 

cổ vũ và động viên hành động của nhân dân. 

1.1.3. Quản lý 

 Có nhiều định nghĩa về quản lý, được tiếp cận dựa trên thực 

tiễn hoạt động của những nhà quản lý (managers).  
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 Một cách tiếp cận chung là: Quản lý là một quá trình đi đến 

mục tiêu của một tổ chức thông qua sự phối kết hợp của nhiều yếu tố 

(nguồn lực, cơ cấu tổ chức, phương pháp và cách thức hoạt động…). 

1.1.4. Quản lý hoạt động thông tin cổ động 

 Hoạt động TTCĐ là một trong những phương tiện giáo dục 

của Đảng, là một yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của xã 

hội. Hoạt động TTCĐ đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân.  

Quản lý hoạt động TTCĐ phải chặt chẽ, chi tiết, có sự cân 

đối, hài hòa về mục địch tuyên truyền. Không để tình trạng nội 

dung tuyên truyền bị lấn át, đặc biệt là những nội dung phản cảm 

phải được loại bỏ để không gây hại cho người tiếp nhận thông tin, 

gây bất đồng trong dư luận xã hội. 

1.2. Các loại hình thông tin cổ động 

1.2.1. Thông tin cổ động bằng tin tức  

 Tin tức cổ động hướng tới mục đích định hướng tư tưởng 

quần chúng nhân dân nên yêu cầu phải có tính chính xác cao. Tin tức 

phải phản ánh được rõ ràng, cụ thể ý nghĩa chính trị, đảm bảo yêu 

cầu tuyên truyền một cách phù hợp các đường lối, chính sách, pháp 

luật đến nhân dân.  

Phương thức truyền tải tin tức phổ biến nhất là trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. Tin tức cổ động cũng được truyền tải tại các 

chương trình hoạt động của Đội thông tin lưu động, trong các buổi 

sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở. 

1.2.2. Thông tin cổ động bằng ngôn ngữ nói 

 Thông tin cổ động bằng ngôn ngữ nói (hay còn gọi là cổ 

động miệng) là hình thức “tuyên truyền miệng có tổ chức, được tiến 

hành bằng lời nói trực tiếp để truyền đạt đường lối chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, 

củng cố niềm tin và cổ vũ tích cực hành động của người, thuyết phục 

đối tượng suy nghĩ và hành động theo định hướng”. 
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1.2.3. Thông tin cổ động bằng các hình thức trực quan  

 Thông tin cổ động bằng hình thức trực quan được thể hiện 

với nhiều hình thức như: pano, áp phích, băng rôn, tranh cổ động, 

cụm cổ động, khối mô hình, màn hình điện tử, trạm thông tin, triển 

lãm cố định, triển lãm lưu động, xe lưu động…; khẩu hiệu; các 

chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí… 

 Yêu cầu của thông tin cổ động bằng các hình thức trực quan 

trước hết là phải đúng thời điểm. Không thể cổ động cho ngày 

Thương binh liệt sỹ mà lại sử dụng các khẩu hiệu, hình ảnh, màu sắc, 

hình thức trang trang trí của chào năm mới được. 

1.2.4. Thông tin cổ động bằng các hình thức văn nghệ 

 “Là hình thức sử dụng các loại hình văn nghệ nhỏ nhẹ, kịp 

thời tuyên truyền cổ động quần chúng thực hiện đường lối, chính 

sách của Đảng, các biện pháp, chủ trương hoạt động của địa phương, 

cơ sở”.   

 Các hình thức chủ yếu: tấu, vè, ca dao, thơ, dân ca, dân vũ, 

ca, múa, nhạc, tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui, hoạt cảnh, trích 

đoạn… Câu chuyện thông tin.  

1.3. Nội dung quản lý hoạt động thông tin cổ động 

Quản lý hoạt động TTCĐ là một nội dung hết sức quan trọng 

đảm bảo cho hoạt động TTCĐ đúng hướng, phát huy cao nhất hiệu 

quả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng mục đích yêu 

cầu được đề ra cho từng đợt tuyên truyền.  

Dựa vào tính chất và tình hình thực tế các hoạt động TTCĐ 

diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, nội dung quản lý hoạt động 

TTCĐ có những nội dung sau:  

1. Triển khai văn bản chỉ đạo và ban hành văn bản hướng 

dẫn. 

2. Quản lý các hoạt động chuyên môn bao gồm hoạt động 

trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan và hoạt động 

tuyên truyền cơ sở. 

3. Quản lý về nguồn nhân lực. 

4. Quản lý cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động. 
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5. Công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật. 

1.4. Văn bản quản lý 

1.4.1. Văn bản chỉ đạo của Đảng 

 Những quan điểm cơ bản của Đảng về văn hóa – văn nghệ 

được hình thành và phát triển trong quá trình thực tiễn lãnh đạo, chỉ 

đạo xây dựng nền văn hóa cách mạng của dân tộc ta từ 1930 đến nay. 

Các quan điểm đó được thể hiện trong các văn bản chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng và trong các bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh và 

các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng. 

Cùng với thực tiễn văn hóa, thực tiễn cách mạng và kinh nghiệm 

lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ta đúc kết và hoàn chỉnh các quan điểm chỉ 

đạo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa.  

1.4.2. Văn bản quản lý của Nhà nước 

 Hoạt động tổ chức tuyên truyền cổ động các ngày lễ, kỷ 

niệm thực hiện theo Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ Quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi 

thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; 

nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 

 Nhằm thống nhất việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số: 

3420/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2012 về việc sử dụng 

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh.  

1.5. Khái quát về Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội 

1.5.1. Quá trình hình thành và chức năng, nhiệm vụ 

 Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội được thành lập theo 

Quyết định số: 1259/QĐ-VHTT&DL, ngày 22 tháng 12 năm 2009 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ban đầu, Trung tâm 

Thông tin Triển lãm thành phố Hà Nội có tiền thân là Nhà thông tin 

45 Tràng Tiền, được thành lập ngay sau Quốc khánh 2/9/1945, là nơi 

phát thanh, đưa tin, trưng bày tranh ảnh, sách báo cách mạng; thu hút 

đông đảo cán bộ, nhân dân đến tìm hiểu. Đến năm 1998, Trung tâm 

được UBND Thành phố quyết định mang tên là “Trung tâm Thông 

tin Triển lãm Hà Nội” cho đến ngày nay.  
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1.5.2. Các hoạt động thông tin cổ động ở Trung tâm 

1.5.2.1. Tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan 

Trong hoạt động TTCĐ, cổ động trực quan đóng góp vị trí 

quan trọng và ngày càng thực sự đi vào đời sống xã hội, mục đích 

của tuyên truyền cổ động trực quan là tuyên truyền, giáo dục cụ thể, 

giải thích cho đông đảo quần chúng hiểu rõ và tích cực thực hiện đường 

lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền những nhiệm vụ, 

thành quả xây dựng đất nước trên mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội; 

phổ biến và thúc đẩy việc ứng dụng những kinh nghiệm tiên tiến; phê 

phán những hiện tượng tiêu cực. 

1.5.2.2. Tuyên truyền cơ sở 

Hoạt động tuyên truyền cơ sở là cầu nối giữa Đảng và nhân 

dân thông qua các hình thức nghệ thuật để đưa đường lối, chính sách 

của Đảng và pháp luật của nhà nước đến gần hơn với đời sống của 

quần chúng nhân dân.  

  Trung tâm TTTL nhiều năm qua đã thường xuyên chỉ đạo, 

hướng dẫn các hoạt động TTCĐ cho các đơn vị cơ sở.  

1.5.3. Vai trò của công tác quản lý hoạt động thông tin cổ động với 

Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội 

Công tác quản lý có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt 

động TTCĐ tại Trung tâm TTTL Hà Nội.  

Công tác quản lý hoạt động TTCĐ tại Trung tâm TTTL Hà 

Nội giúp cho các hoạt động TTCĐ trên địa bàn thành phố được thực 

hiện một cách chỉn chu, hợp lý từ việc xây dựng kế hoạch, thông qua 

phê duyệt đến thực hiện thực tế, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng 

nội dung cũng như đảm bảo thời gian tuyên truyền.  

Tiểu kết 

 Trong chương 1, tác giả đã nêu hệ thống lý luận về quản lý 

hoạt động thông tin cổ động. Từ những khái niệm trên, có thể thấy 

được hoạt động TTCĐ là hình thức cổ động chính trị thông qua các 

hình thức cổ động bằng tin tức, bằng lời nói trực tiếp, bằng các hình 

thức trực quan và các hình thức văn nghệ để đưa đường lối, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.  
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 Tác giả cũng đã khái quát về lịch sử hình thành cũng như 

nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm TTTL Hà Nội cùng với các 

hoạt động TTCĐ tại trung tâm. Với 2 hoạt động chính là tuyên 

truyền cổ động trực quan và tuyên truyền cơ sở, Trung tâm đã và 

đang là đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động TTCĐ trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội thông qua những hoạt động cụ thể như: trang trí 

tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, pano, băng rôn trên 

các tuyến phố, các cụm dân cư; các hoạt động thông tin lưu động; 

triển lãm, văn hoá, văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử, đại hội…;  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN  

CỔ ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM  

HÀ NỘI 

2.1. Chủ thể quản lý và cơ chế phối hợp 

2.1.1. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội 

 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là cơ quan tham mưu 

của Thành ủy Hà Nội, có nhiệm vụ định hướng, hướng dẫn triển khai 

thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng 

trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hóa. Ban Tuyên giáo Thành ủy 

chỉ đạo, phê duyệt về mặt nội dung tuyên truyền, khẩu hiệu, tranh cổ 

động… phục vụ các hoạt động TTCĐ trên địa bàn Thành phố.   

2.1.2. Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội  

 Các hoạt động TTCĐ trên địa bàn Hà Nội được Sở VH&TT 

Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý. Sở VH&TT Hà Nội là đơn vị 

chuyên ngành của Thành phố, có nhiệm vụ tham mưu về công tác 

quản lý nhà nước và trực tiếp tổ chức thực hiện các nội dung hoạt 

động văn hóa.  

2.1.3. Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội   

2.1.3.1. Giám đốc 

2.1.3.2. Phó Giám đốc 

2.1.4. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ  

2.1.4.1. Phòng Cổ động triển lãm  

2.1.4.2. Phòng Tuyên truyền cơ sở 

2.1.4.3. Phòng Biên tập 

2.1.5. Cơ chế phối hợp quản lý 

 Để triển khai đáp ứng yêu cầu Trung tâm TTTL phải đảm 

bảo thực hiện theo đúng quy định từ khi nhận nhiệm vụ từ Sở 

VH&TT đến quá trình lập phương án và đặc biệt là cấp phê duyệt, 

tránh bị chồng chéo trong chỉ đạo và giám sát. Đồng thời để tránh 

những sai sót, vi phạm xảy ra nhất là khi đã được mang ra thực địa 

thì khó khắc phục.  

 Trong quy trình thực hiện công tác chuyên môn, Trung tâm 

TTTL cũng đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan 

(Sở Xây dựng, Sở Giao thông, Sở Quy hoạch kiến trúc, Công ty cây 

xanh…); các quận, huyện liên quan và nhất là phòng Quản lý văn 
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hóa của Sở VH&TT Hà Nội để đảm bảo không vi phạm các luật quy 

định và thống nhất trong trách nhiệm quản lý chung của Thành phố. 

2.2. Nội dung quản lý hoạt động thông tin cổ động tại Trung tâm 

Thông tin Triển lãm Hà Nội 

2.2.1. Triển khai văn bản chỉ đạo và ban hành văn bản hướng dẫn 

 Công tác triển khai các văn bản luôn được Trung tâm TTTL 

chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tiếp nhận, phân loại 

một cách rõ ràng và chỉ đạo xử lý, ban hành các văn bản hành chính 

đúng quy định. Văn bản đi – đến (trừ văn bản mật) của Trung tâm 

được phát hành trên phần mềm quản lý văn bản.  

 Các văn bản, chỉ thị của TW, kế hoạch của HĐND, UBND 

Thành phố, Sở VH&TT Hà Nội cơ bản đều được triển khai và thực 

hiện đầy đủ. Một số văn bản mà Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt 

và có hiệu quả:  

2.2.2. Hoạt động tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan  

2.2.2.1. Hoạt động tuyên truyền, trang trí 

 Cụ thể, trong 2 đợt tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016) và XIII (2021) Trung tâm TTTL 

đã thực hiện những hình thức trang trí, cổ động như sau: 

STT Hình thức trang trí 
Số lượng 

Đại hội Đảng XII Đại hội Đảng XIII 

1 Banner dọc 3.700 3.950 

2 Giá treo cờ 600 1.800 

3 Cụm mô hình 04 03 

4 Cụm pano cố định 08 11 

5 Cụm pano (2,3,4 mặt) 40 55 

6 Cụm cờ 03 24 

7 Màn hình LED 28 24 

8 Bảng hộp đèn 197  

9 Trang trí chiếu sáng   14 (tuyến đường) 

Bảng 2.1: Các hình thức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan  

chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016) và XIII (2021) 

2.2.2.2. Xã hội hóa tuyên truyền cổ động trực quan 
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 Hiện nay, công tác xã hội hóa tuyên truyền cổ động, kết hợp 

quảng cáo thương mại nhằm tạo thêm nguồn lực cho hoạt động 

TTCĐ bước đầu cũng đã mang lại hiệu quả tích cực, giảm dần bớt 

chi phí cho ngân sách Nhà nước. Nguồn lực xã hội hóa được sử dụng 

hiệu quả cao trong công tác xây dựng các cụm cổ động, tuyên truyền 

trên banner, phướn, các pano nhỏ… kết hợp giữa tuyên truyền và 

quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa phù hợp cũng mang lại 

hiệu quả cao trong hoạt động tuyên truyền, cổ động. Các tổ chức, cá 

nhân tích cực hỗ trợ trong việc tài trợ kinh phí thực hiện được đảm 

bảo đầy đủ quyền lợi của nhà tài trợ theo đúng quy định của pháp 

luật.  

2.2.2.3. Tổ chức triển lãm 

Với chức năng trưng bày triển lãm, tuyên truyền phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội đã thực 

hiện nhiều hoạt động triển lãm có nội dung chất lượng, hoàn thành 

xuất sắc những nhiệm vụ được giao, thu hút đông đảo công chúng 

cũng như sự quan tâm của dư luận và báo chí. Các hoạt động triển 

lãm luôn diễn ra đúng kế hoạch, với nội dung sâu sắc kết hợp với các 

hoạt động bổ trợ phong phú, đa dạng, cách tổ chức bài bản, hợp lý, 

ấn tượng, hoạt động triển lãm đã trở thành một trong những mũi 

nhọn tuyên truyền tạo hiệu quả phục vụ các nhiệm vụ chính trị của 

đất nước và Thủ đô. 

2.2.2.4. Các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác 

 Tổ chức quay phim và làm tư liệu phục vụ các hoạt động của 

Ngành Văn hóa Thể thao, các sự kiện của thành phố và Sở VHTT Hà 

Nội phục vụ hội nghị tổng kết năm và đăng trên Cổng thông tin điện 

tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Sản xuất và phát hành phim 

“1010 năm Thăng Long – Hà 

Nội” phục vụ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (2020).  

 Biên soạn tài liệu, sách ảnh phục vụ Đại hội thể dục thể thao 

toàn quốc; triển lãm ảnh về Hà Nội…   

2.2.3. Hoạt động tuyên truyền cơ sở 

2.2.3.1. Tổ chức tuyên truyền lưu động 

Trung tâm TTTL Hà Nội là đơn vị xây dựng thể lệ và soạn 

thảo các văn bản liên quan phục vụ Liên hoan Tuyên truyền lưu động 

Thành phố Hà Nội; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các bộ 
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phận chuyên môn; xây dựng thể lệ và tiêu chí chấm giải, đồng thời 

đề xuất thành lập Ban Giám khảo là các nhà quản lý, chuyên gia về 

mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu. Ngành VH&TT các quận, huyện, thị xã 

xây dựng kịch bản tổng thể chương trình, dàn dựng các tiết mục ca 

múa nhạc tuyên truyền, tiểu phẩm và các hình thức cổ động trực 

quan tuyên truyền để tham gia Liên hoan.  

Tác giả đã khảo sát về cơ cấu độ tuổi cũng như giới tính người 

dân tham gia lấy ý kiến, kết quả: 

Độ tuổi Nam Nữ Tổng 

<20 4 7 11 

21-30 13 6 19 

31-40 8 18 26 

41-50 18 13 31 

>51 15 10 25 

Tổng 58 55 112 

Bảng 2.2: Cơ cấu độ tuổi người dân tham gia lấy ý kiến 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) [PL1] 

 Tại Liên hoan tuyên truyền lưu động Thành phố Hà Nội lần 

thứ XIV, Trung tâm đã tổ chức thực hiện những hình thức tuyên 

truyền: Trưng bày, triển lãm lưu động ảnh và tranh cổ động trong 

phạm vi khu vực tổ chức Liên hoan; biểu diễn ca múa nhạc; kịch 

tuyên truyền; tuyên truyền miệng. Tác giả đã khảo sát hiệu quả tuyên 

truyền của các hình thức này diễn ra trong đêm tổ chức Liên hoan, 

kết quả như sau: 

Hình thức Số lượng phiếu Tỉ lệ (%) 

Cổ động trực quan 19 17 

Các tiết mục ca – múa – nhạc tuyên truyền 54 
48 

Tiểu phẩm 27 24 

Tuyên truyền miệng 12 11 

Tổng 112 100 

Bảng 2.3: Kết quả khảo sát hiệu quả tuyên truyền của các hoạt động 

TTCĐ 
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 Với mục đích phục vụ nhân dân nên việc lấy ý kiến của nhân 

dân về những biện pháp nâng cao chất lượng Liên hoan tuyên truyền 

lưu động sẽ là cơ sở để Trung tâm xây dựng kế hoạch quản lý, tổ 

chức, thực hiện các hoạt động tuyên truyền lưu động được hiệu quả. 

Tác giả đã lấy ý kiến của người dân tại Liên hoan tuyên truyền lưu 

động thành phố Hà Nội lần thứ XIV, kết quả như sau: 

2.2.3.2. Hướng dẫn tuyên truyền tại cơ sở 

 Trung tâm TTTL định kỳ chuyển cơ sở đầy đủ các mẫu tranh 

cổ động, mẫu banner, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

cổ động triển lãm, nội dung khẩu hiệu phục vụ các kỳ cuộc, sự kiện 

trong năm.  

2.2.4. Nguồn nhân lực 

 Hiện nay, số lượng cán bộ, viên chức, lao động đang làm 

việc tại Trung tâm TTTL Hà Nội là 44 người, trong đó số lượng biên 

chế chiếm 88,7%, lao động hợp đồng chiếm 11,3%. Về cơ cấu độ 

tuổi, dưới 30 tuổi là 9,1%, từ 31-40 tuổi là 34,1%, trên 41 tuổi là 

56,8 %.  

2.2.5. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động 

2.2.5.1. Cơ sở vật chất 

 Trung tâm TTTL Hà Nội có trụ sở chính tại 93 Đinh Tiên 

Hoàng. Tòa nhà này do hai kiến trúc sư Trouvé và Verbié (Pháp) 

thiết kế, cao 3 tầng, có 3 mặt phố là Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng và 

Đinh Lễ.  

 Ngoài ra, còn có nhà triển lãm 45, 47 Tràng Tiền. Hiện tại, 

chỉ có nhà triển lãm 45 Tràng Tiền là được sử dụng vào mục đích 

trưng bày các triển lãm, tổng kết, tập huấn do Trung tâm tổ chức; các 

hoạt động trưng bày nghệ thuật do các cá nhân, tổ chức thuê.   

2.2.5.2. Kinh phí hoạt động 

 Kinh phí cho các hoạt động TTCĐ tại Trung tâm TTTL 

được triển khai từ nguồn đầu tư từ phía Nhà nước; từ các tổ chức 

kinh tế - xã hội và tư nhân.  
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 Kinh phí hàng năm cho các hoạt động TTCĐ được UBND 

thành phố phê duyệt, thông qua Sở Tài chính. Sở VH&TT sẽ căn cứ 

vào kế hoạch hoạt động của các đơn vị mà cấp ngân sách phù hợp để 

thực hiện các hoạt động đó.  

2.2.6. Công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật 

2.2.6.1. Công tác kiểm tra, giám sát 

 Trung tâm TTTL thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát 

các nội dung tuyên truyền, cổ động trên hệ thống tuyên truyền trực 

quan, đặc biệt là tuyên truyền chính trị tại các cơ quan, đơn vị; các 

cụm pano tấm lớn, các nút giao giao thông, hệ thống banner, trang trí 

chiếu sáng… tại cả khu vực trung tâm và nội thành. Danh sách các 

hạng mục tuyên truyền được triển khai nhanh chóng, đầy đủ, đảm 

bảo thời gian cho các kỳ cuộc.  

2.2.6.2. Công tác thi đua, khen thưởng 

 Công tác thi đua, khen thưởng phương pháp tích cực động 

viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy hết khả năng 

của mình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

 Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen 

thưởng. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại cán bộ 

viên chức và người lao động hàng tháng theo quy định. Duy trì các 

phong trào thi đua, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở. 

Nghiêm túc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, găn kết quả thực hiện 

quy tắc ứng xử vào tiêu chí bình xét thi đua.  

2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Ưu điểm 

 Một là, được sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của UBND, các 

cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và 

sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân đối với các hoạt động TTCĐ,  

 Hai là, hoạt động tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan 

đã được chỉ đạo, tổ chức, thực hiện đạt hiệu quả cao  
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 Ba là, Trung tâm Thông tin triển lãm đã hướng dẫn, chỉ đạo 

các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở, thực hiện đồng bộ toàn Thành 

phố trong các đợt tuyên truyền. Phân công cán bộ kiểm tra, đôn đốc 

cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền đúng thời hạn.   

 Bốn là, phần lớn đội ngũ làm tuyên truyền ở cơ sở giàu lòng 

nhiệt huyết, yêu nghề và được đào tạo bài bản. Sở VH&TT Hà Nội, 

Trung tâm TTTL Hà Nội đều có họa sĩ tham mưu trong công tác 

tuyên truyền cổ động trực quan. 

 Năm là, cơ sở vật chất, trang thiết bị về cơ bản đã được quan 

tâm và đầu tư, thường xuyên cập nhật công nghệ tiên tiến để đưa vào 

phục vụ trong các hoạt động TTCĐ nói chung, hoạt động truyên 

truyền, trang trí cổ động trực quan nói riêng. 

 Sáu là, kịp thời hưởng ứng, tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua, khen thưởng. Triển khai tới cán bộ, nhân viên trong đơn vị tích 

cực tham gia, đồng thời làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá 

phong trào, bình chọn khen thưởng. 

2.3.2. Hạn chế  

 Một là, các văn bản hướng dẫn, phân công còn chưa kịp thời. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho công tác quản lý hoạt 

động TTCĐ còn thiếu. 

 Hai là, Nội dung tuyên truyền cũ, màu sắc chưa nổi bật.   

 Ba là, các chương trình tuyên truyền lưu động đã bộc lộ 

những hạn chế, lạc hậu của nó và ngày càng mất dần sức hấp dẫn đối 

với công chúng khán giả.  

 Bốn là, đội ngũ làm tuyên truyền còn thiếu, chưa đáp ứng 

kịp thời khối lượng công việc. 

 Năm là, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc chuyên dùng 

còn thiếu, lạc hậu, hư hỏng chưa được kịp thời sửa chữa, làm mới và 

chưa được bổ xung dẫn đến không đảm bảo được số lượng cho mỗi 

đợt tuyên truyền.   



18 

 Sáu là, công tác thanh tra, kiểm tra nhiều lúc còn chưa sát, 

chưa kỹ lưỡng dẫn đến sự cố xảy ra chưa kịp thời khắc phục. 

Tiểu kết  

Nội dung chương 2 đề cập đến cơ cấu quản lý cũng như các 

chính sách, văn bản chỉ đạo, điều hành và thực tế hoạt động TTCĐ 

tại Trung tâm TTTL Hà Nội.  

Bằng phương pháp thu thập tài liệu cũng như điều tra thực 

trạng bằng phiếu hỏi, tác giả đã tìm hiểu được thực trạng các hoạt 

động TTCĐ trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay tại Trung tâm 

TTTL Hà Nội. Với những kết quả thu thập được tác giả có thể khẳng 

định những năm qua các hoạt động TTCĐ đã được Trung tâm TTTL 

triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo về nội dung cũng như hình thức 

thực hiện.  

 Với những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động TTCĐ 

tác giả đã nêu trong chương 2 sẽ là cơ sở để tác giả đưa ra những 

biện pháp khắc phục và giải quyết trong chương 3. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỔ ĐỘNG 

TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM HÀ NỘI 

3.1. Những yếu tố tác động 

3.1.1. Thuận lợi 

Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động TTCĐ tại 

Trung tâm TTTL Hà Nội đã đạt được những kết quả cao. Về mặt nội 

dung hình thức tuyên truyền được quản lý đúng với đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.    

3.1.2. Khó khăn 

 Trong thời đại ngày nay, lượng thông tin chúng ta tiếp nhận 

thông tin là rất lớn và từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả từ những 

nguồn tin chính thống và không chính thống. Chính vì vậy, các thế 

lực phản động chống phá sẽ lợi dụng điều này để đưa các văn hóa 

phẩm phản động, độc hại nhằm phá hại trận địa tư tưởng văn hóa của 

chúng ta. Mặt khác, những thông tin trên internet, mạng xã hội, các 

trang web không chính thống… được chia sẻ với tốc độ nhanh 

chóng, gây ra những khó khăn trong việc quản lý cũng như xử lý 

những thông tin đó.   

3.2. Định hướng quản lý 

 Để khắc phục những yếu tố tiêu cực và hạn chế, trong giai 

đoạn tới, Trung tâm cần có những định hướng quản lý như sau: 

 Với mục đích đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động 

TTCĐ, cần phải có sự quan tâm chỉ đạo, tham mưu thực hiện, cùng 

sự nỗ lực, chủ động của các cấp, các ngành. Từng cấp lãnh đạo cần 

nhận thức rõ hơn nữa vị trí và vai trò của công tác quản lý hoạt động 

TTCĐ trong thời kỳ hiện nay để đưa ra được những chính sách, quy 

định phù hợp với từng giai đoạn phát triển.  
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3.3. Một số giải pháp 

3.3.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

 Một là, kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, 

các kế hoạch, phân công phục vụ các nhiệm vụ chính trị - văn hóa – 

xã hội trên địa bàn Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 

quản lý, điều hành, thực hiện, kiểm tra, giám sát.  

 Hai là, các cấp ủy. Đảng, chính quyền cần có sự quan tâm để 

các hoạt động TTCĐ được thực hiện đúng nội dung, thời gian, tiến 

độ, quy mô, vị trí, kinh phí.  

 Ba là, có những chính sách phù hợp cho các đơn vị xã hội 

hóa để thu hút nguồn lực tài chính, xây dựng quy chế quảng cáo phù 

hợp với yêu cầu hiện nay.  

 Bốn là, quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời phải 

được xây dựng trên cơ sở quy định một số nội dung quản lý phù hợp 

với điều kiện đô thị và vị trí chính trị của Hà Nội. 

3.3.2. Giải pháp về hoạt động chuyên môn 

3.3.2.1. Hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan  

3.3.2.2. Hoạt động xã hội hóa 

3.3.2.3. Hoạt động triển lãm 

3.3.2.4. Hoạt động tuyên truyền cơ sở  

3.3.3. Giải pháp về nguồn nhân lực 

 Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phải có tư tưởng 

chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  

 Hoàn thiện cơ cấu bộ máy thực hiện hoạt động TTCĐ. Bổ 

xung nguồn nhân lực, nhất là cán bộ làm công tác chuyên môn. 

Thường xuyên rà soát, bổ xung nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn chức 

danh nghiệp vụ của đơn vị. Đánh giá, bồi dưỡng chuyên môn cho lực 

lượng cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên để tham gia 

mạnh mẽ vào các hoạt động TTCĐ giúp bổ sung những thiếu sót và 

thực hiện tốt các hoạt động TTCĐ tại cơ sở.  
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3.3.4. Giải pháp về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động  

 Để phát triển hơn nữa các hoạt động TTCĐ thì không thể 

thiếu việc nâng cao cơ sở vật chất.  

 Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động tuyên 

truyền. Thay thế các vật dụng tuyên truyền đã cũ, xấu, bảo đảm màu 

sắc tươi mới, rực rỡ; phát huy hiệu quả tuyên truyền, cổ động cả ban 

ngày và ban đêm...   

3.3.5. Công tác kiểm tra, giám sát, và khen thưởng, kỷ luật 

3.3.5.1. Công tác kiểm tra, giám sát 

3.3.5.2. Công tác thi đua, khen thưởng   

3.3.6. Giải pháp trong tình hình khẩn cấp 

 Như đã đề cập ở chương trước, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh 

hưởng đến các hoạt động TTCĐ tại Trung tâm TTTL Hà Nội. Trung 

tâm TTTL cần thiết phải có những giải pháp cho các hoạt động 

TTCĐ, không chỉ riêng dịch bệnh, mà còn cho những ảnh hưởng của 

thiên tai, địch hại, hay những lý do khách quan khác có thể xảy ra 

trong tương lai.  

Tiểu kết 

 Nội dung chương 3 đã chỉ ra các yếu tố tác động đến công 

tác quản lý hoạt động TTCĐ tại Trung tâm TTTL Hà Nội, bao gồm 

những thuận lợi và khó khăn, đề ra phương hướng quản lý và các 

biện pháp để khắc phục những hạn chế tồn tại đã nêu trong chương 

trước.  

Để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động TTCĐ cần có sự 

quan tâm từ các cấp lãnh đạo: định hướng hoạt động, ban hành chính 

sách, quy chế, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, xây 

dựng các đề án, quy hoạch các cụm tuyên truyền một cách tổng thể, 

đồng bộ cả về hình thức lẫn nội dung. 

 Đầu tư, đổi mới nội dung cũng như hình thức các hoạt động 

TTCĐ cũng là như cầu thiết yếu. Xây dựng nội dung tuyên truyền 

bám sát vào thực tế cuộc sống của nhân dân cở sở.  
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 Đầu tư cho nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ quản lý, không ngừng nâng cao trình độ về chuyên 

môn nghiệp vụ trong công tác quản lý. Tổ chức các lớp tập huấn 

nghiệp vụ tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý 

nhà nước và đội ngũ làm chuyên môn. Sử dụng kinh phí hợp lý cho 

các hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng... 

 Thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng công việc, tăng 

cường thi đua khen thưởng thúc đẩy tinh thần làm việc của cán bộ, 

viên chức, người lao động trong cơ quan.  
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KẾT LUẬN 

 Với mục đích nâng cao chất lượng quản lý hoạt động TTCĐ 

của Trung tâm TTTL Hà Nội, luận văn đã trình bày hệ thống cơ sở lý 

luận cũng như thực trạng hoạt động TTCĐ trên địa thành phố, phân 

tích số liệu và đánh giá được ưu điểm và hạn chế của hoạt động 

TTCĐ trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Dựa trên những tác 

động đối với công tác quản lý và những hiểu biết cá nhân, tác giả đã 

đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động TTCĐ phù 

hợp hơn với sự phát triển xã hội hiện nay. 

1. Tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận, nội dung, mục đích của hoạt 

động TTCĐ nói chung và tại Trung tâm TTTL nói riêng.  

2. Qua tìm hiểu, nghiên cứu 2 chiều bằng phương pháp thu thập 

thông tin, tài liệu và khảo sát ý kiến người dân bằng cách lập bảng 

hỏi, tác giả đã nắm được thực trạng hoạt động TTCĐ tại Trung tâm 

cũng như hiệu quả của của công tác quản lý trong phạm vi thời gian 

nghiên cứu.  

Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động TTCĐ cũng đã bộc lộ 

một số những hạn chế về cơ chế chính sách, hoạt động chuyên môn, 

về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động… Những vấn 

đề còn tồn tại này là cơ sở để tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể giúp 

nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động TTCĐ tại Trung tâm 

TTTL Hà Nội. 

3. Để giải quyết những vấn đề được nêu trong luận văn, dựa 

trên những yếu tố tác động đến công tác quản lý và từ những hạn chế 

trong thực trạng hoạt động TTCĐ tại Trung tâm TTTL Hà Nội, tác 
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giả đã đưa ra những giải pháp cụ thể, bao gồm các giải pháp về: cơ 

chế, chính sách; hoạt động chuyên môn; nguồn nhân lực; cơ sở vật 

chất và kinh phí hoạt động; công tác kiểm tra, giám sát và khen 

thưởng, kỷ luật.  

4. Từ những kết quả nghiên cứu và đóng góp của luận văn, tác 

giả mong muốn các cấp chính quyền có cái nhìn tổng thể, lâu dài và 

đầu tư thường xuyên hơn về cơ sở vật chất – kỹ thuật và kinh phí cho 

các hoạt động TTCĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hướng tới xây 

dựng Thủ đô là đơn vị dẫn đầu cả nước về hoạt động TTCĐ các 

nhiệm vụ chính trị - xã hội một cách hợp lý, khoa học với nhiều 

hình thức, loại hình TTCĐ khác nhau, phong phú, đa dạng và đạt 

hiệu quả tuyên truyền cao, có tác dụng thiết thực, xứng đáng với 

tầm vóc của một trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội./. 


