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1.3.2. Thành phần dân cư ............................... Error! Bookmark not defined. 
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chiêng ........................................................................................................................ 26 
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Kể từ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Đảng và Nhà 

nước ta luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng hoạt động nghệ thuật cho 

nhân dân và xã hội. Cho đến hôm nay, nhiệm vụ ấy trở thành một phong 

trào quần chúng sôi nổi, sâu rộng trong cả nước. Đảng và Nhà nước ta luôn 

coi trọng và xác định đúng vị trí của công tác hoạt động nghệ thuật ở cơ sở, 

đến các phong trào văn hóa văn nghệ trong nhân dân, coi đó là cơ sở của 

một nền văn hóa nghệ thuật xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như một phương 

hướng có tầm quan trọng đặc biệt nhằm từng bước xóa bỏ dần sự chênh 

lệch giữa thành thị và nông thôn, miền núi và miền xuôi, hải đảo, rút ngắn 

khoảng cách về hưởng thụ văn hóa nghệ thuật giữa các vùng, các dân tộc. 

Một quốc gia, một dân tộc muốn phát triển cường thịnh và bền vững 

thiết yếu phải giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế 

và văn hóa nghệ thuật. Chính vì vậy, trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện 

nay, Đảng ta xác định rõ vị trí, vai trò của nghệ thuật “Văn hóa nghệ thuật 

là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế- xã hội”. Điều đó, được Đảng ta khẳng định tại Nghị 

quyết Trung ương 5 khóa VIII và nhấn mạnh trong Đại hội Đảng khóa IX, 

X, XI.  

Trong những năm qua, chủ trương và mục tiêu xây dựng nâng cao 

đời sống nghệ thuật cho nhân dân ở các cộng đồng dân cư cơ sở đã được 

ngành Văn hóa và các ngành giới khác thực hiện đem lại hiệu quả thiết 

thực. Nhu cầu của người dân trong tiếp thu và hưởng thụ các loại hình, sản 

phẩm nghệ thuật ngày càng cao; đồng thời tác động của các hoạt động văn 

hóa ngày càng rõ nét trong sự phát triển của xã hội. 

Xây dựng hoạt động nghệ thuật cơ sở là nội dung quan trọng trong 

hoạt động nghệ thuật. Nó là hoạt động cụ thể hóa chủ trương, đường lối, 
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chính sách nghệ thuật của Đảng và Nhà nước tới quần chúng nhân dân ở 

từng địa bàn dân cư.  

Cư Kuin là một Huyện thuộc Tỉnh Đắk Lắk, Vùng này trước đây 

Các Buôn Đồng Bào người Dân Tộc Êđê sống du canh du cư. Đất bằng 

phẳng với rừng đại ngàn cổ thụ cao lớn. Địa hình khá hiểm trở, thú rừng 

chim chóc phong phú. Có một dãy đồi lớn trong đó có đỉnh Cư Kuin, thực 

vật nguyên sinh rất nhiều. Việc đi lại chủ yếu dùng voi và đi bộ tính 

khoảng cách bằng Ngày Đường.  

Tuy nhiên, trong sự phát triển ấy còn bộc lộ nhiều bất cập: Các thế 

lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” bằng nhiều hình thức, 

thủ đoạn  tìm cách khôi phục tổ chức Fulrô, kích động xúi giục một số 

người biểu tình bạo loạn chính trị. Phát triển kinh tế song đời sống tinh 

thần của nhân dân chưa được nâng lên một cách tương xứng, lối sống trong 

một bộ phận giới trẻ còn nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội tăng, nhận thức về 

hoạt động nghệ thuật của một số cán bộ làm công tác hoạt động nghệ thuật 

còn nhiều bất cập…Các loại hình nghệ thuật vẫn chưa được các cấp lãnh 

đạo quan tâm đúng mức, đội ngũ tham gia hoạt động nghệ thuật chưa thật 

sự có tay nghề vững vàng, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc bảo 

tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật. Đó là những khó khăn, bất cập cần 

được giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghệ thuật của 

huyện 

Xuất phát từ thực tế trên, với mong muốn có một sự đánh giá sâu sắc 

và toàn diện về thực trạng hoạt động nghệ thuật huyện Cư Kuin trong thời 

gian qua, làm rõ những nguyên nhân của thành tựu, hạn chế, từ đó đề xuất 

những giải pháp thiết thực, đồng bộ nhằm thực hiện tốt hơn nữa những hoạt 

động nghệ thuật  ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới. Góp 

phần tích cực vào việc giữ gìn, phát triển những giá trị nghệ thuật tốt đẹp, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%C3%A0o
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%8A%C4%91%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
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tác giả quyết định chọn vấn đề  “Quản lý hoạt động nghệ thuật ở huyện 

Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học của mình.  

2. Tình hình nghiên cứu  

Trong quá trình xây dựng và phát triển hoạt động nghệ thuật Việt 

Nam, hoạt động nghệ thuật ở các cấp là một trong những vấn đề quan trọng 

trong đời sống xã hội nhất là các địa bàn cụ thể có nhiều vấn đề lý luận và 

thực tiễn đòi hỏi cần làm sáng tỏ. Vì vậy, vấn đề này đang nhận được sự 

quan tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu. Có thể khái 

quát các công trình nghiên cứu về phương diện lý luận và thực tiễn liên 

quan đến đề tài như sau: 

Nhóm thứ nhất: Nghiên cứu những quan điểm có tính chất chỉ đạo 

từ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các văn kiện Đại hội của 

Đảng và các văn bản pháp quy đã được Nhà nước ban hành như: Văn kiện 

Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI; Nghị quyết TW 5, khóa VIII; Kết 

luận Hội nghị TW 10, khóa IX; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (2008): về 

phát triển văn học, nghệ thuật trong thời gian tới. Đặc biệt, từ Nghị quyết 

TW 5 (khóa VIII), 

Nhóm thứ hai: Những công trình khoa học và có một số cuốn sách 

đề cập tới hoạt động nghệ thuật như: 

- VHNT dân tộc Việt Nam của tác giả Hoàng Chương, Nxb Văn hóa 

-Thông tin Hà Nội. Trong đó, tác giả đã có những phân tích, đánh giá cụ 

thể về văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay, các loại hình 

văn hóa. Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích cụ thể tình hình văn hóa nghệ 

thuật trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam 

- Đào Duy Anh (2002), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Văn hóa – 

Thông tin, Hà Nội. Qua đó, tác giả đã có những nghiên cứu về lịch sử văn 

hóa hình thành các loại hình nghệ thuật, các loại hình nghệ thuật của đất 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
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nước hiện nay và việc bảo tồn các loại hình văn hóa dân tộc là vấn đề cấp 

thiết 

- Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm 

Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

Trong văn kiện đã nêu rõ thực trạng văn hóa nước ta hiện nay, phân tích 

những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, trong đó có văn hóa nghệ thuật, từ 

đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và xây dựng phát triển văn hóa 

- Nguyễn Khoa Điềm (2001), Xây dựng và phát triển nền văn hóa 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Tác giả 

đã có những nghiên cứu về tình hình văn hóa dân tộc hiện nay, có những 

dẫn chứng cụ thể về các hoạt động văn hóa dân tộc. Từ đó đề xuất biện 

pháp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

Đề tài quản lý hoạt động nghệ thuật đã được nhiều tác giả tiếp cận và 

nghiện cứu một cách có hệ thống từ lý luận đến thực tiễn. Trên cơ sở tiếp 

thu và kế thừa những kiến thức về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của các 

thế hệ đi trước, luận văn sẽ nghiên cứu về công tác quản lý hoạt động nghệ 

thuật ở một địa bàn cụ thể (huyện Cư Kuin). Luận văn sẽ có những đánh 

giá mang tính khái quát và toàn diện về hoạt động nghệ thuật trên địa bàn, 

từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật 

của nhân dân huyện Cư Kuin. 

Các nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng 

Tác giả Nguyễn Chí Bền với bài viết “ Những giá trị của Không gian 

văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Cơ hội và thách thức”. Trong đó, tác 

giả đã có những nghiên cứu, phân tích vai trò, giá trị của văn hóa cồng 

chiêng, từ đó tác giả cũng trình bày những nguyên nhân dẫn đến cồng 

chiêng ngày càng mai một và kiến nghị một số biện pháp bảo tồn va 8 hóa 

cồng chiêng. 
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Tác giả Nguyễn Trung Kiên (2013) với đề tài “ Nhạc kí cồng chiêng 

trong đời sống của người Mường ở xã Sử Ngòi, thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hoà Bình”, khóa luận tốt nghiệp trường đại học Văn Hóa Hà Nội. Trong đề 

tài, tác giả đã có những phân tích về cơ sở lý luận , thực trạng về nghệ thuật 

cồng chiêng trong đời sống của người Mường hiện nay, từ đó đề xuất kiến 

nghị giải pháp bảo tốn văn hóa cồng chiêng. 

Tác giả Vũ Trúc Quỳnh với đề tài “Tìm hiểu không gian văn hoá 

cồng chiêng Tây Nguyên. Thực trạng và giải pháp phục vụ phát triển du 

lịch ở địa phương”. Qua đề tài tác giả cũng đã có những phân tích cụ thể về 

văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn loại hình 

văn hóa này trong thời gian tới 

Nhìn chung các nghiên cứu của các tác giả tập trung chủ yếu vào các 

giá trị, thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn văn hóa cồng chiêng 

Tây Nguyên. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy các nghiên cứu trên thực hiện 

trên phạm vi rộng, trên thực tế mỗi địa phương có cách thức, nội dung hoạt 

động nghệ thuật cồng chiêng mang tính đặc trưng riêng. Hiện tại, nghệ 

thuật biểu diễn tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk vẫn chưa có đề tài nào 

nghiên cứu cụ thể, nghiên cứu của tác giả mang tính kế thừa và nghiên cứu 

cụ thể đặc trưng biểu diễn cồng chiêng tại huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1.Mục đích 

Trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động nghệ thuật cồng chiêng cơ 

sở, luận văn nghiên cứu, khái quát, đánh giá thực trạng, chỉ ra những thuận 

lợi và khó khăn của công tác quản lý hoạt động nghệ thuật cồng chiêng trên 

địa bàn huyện Cư Kuin. Để từ đó có đề xuất những giải pháp trong thời 

gian tới. 

3.2.Nhiệm vụ 

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 
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- Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận về quản lý hoạt động nghệ 

thuật, công tác quản lý hoạt động nghệ thuật, quản lý nghệ thuật cồng 

chiêng 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động nghệ thuật cồng 

chiêng trên địa bàn  huyện Cư Kuin từ năm 2012 đến 2016 những nguyên 

nhân dẫn đến ưu điểm và hạn chế. 

Từ những cơ sở trên, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải 

pháp chủ yếu nhằm phát triển và nâng cao chất lượng quản lý hoạt động 

nghệ thuật cồng chiêng  trên địa bàn huyện Cư Kuin trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Công tác quản lý hoạt động nghệ thuật cồng chiêng cơ sở trên địa 

bàn huyện Cư Kuin. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk” được 

chia thành  2 giai đoạn bảo tồn( 2007-2010 và 2012-2015 ), đặc biệt là từ 

năm 2012-2015 khiến nhiều người băn khoăn về vấn đề bảo tốn và phát 

huy văn hóa công chiêng.Vì vậy, tác giả khảo sát đánh giá thực trạng quản 

lý hoạt động nghệ thuật cồng chiêng ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk giai 

đoạn 2012 đến 2016, hơn 1 năm sau khi đề án kết thúc nhằm khảo sát mang 

tính khách quan về vấn đề bảo tồn văn hóa nghệ thuật cồng chiêng của 

huyện Cư Kuin 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 

Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá các tri thức chủ yếu trong các công 

trình nghiên cứu, các tài liệu liên quan, văn kiện của Đảng và Nhà nước 

liên quan đến đề tài để xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu  
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5.2. Phương pháp khảo sát, điều tra bằng phiếu câu hỏi 

Được sử dụng để thu thập ý kiến của các loại đối tượng cần thiết, 

liên quan đến luận văn, đặc biệt là cán bộ và người dân, học sinh nhằm 

khảo sát thực trạng về hoạt động nghệ thuật cồng chiêng ở huyện Cu Kuin. 

Trong luận văn, tác giả khảo sát 100 cán bộ thuộc các xã Ea Bhôk; Ea Hu; 

Ea Ktur; Ea Ning; Cư Êwi và 100 người dân thuộc các xã trên về hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng 

5.3. Phương pháp thống kê toán học 

Sử dụng các phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu  

5.4. Phương pháp tiếp cận liên ngành 

Luận văn sử dụng phương pháp liên ngành, kết hợp với các phương 

pháp lô gích và lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh; phương 

pháp điền dã, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp phỏng vấn 

trực tiếp... để thực hiện mục tiêu đặt ra của đề tài. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về 

quản lý hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng 

và vai trò của việc quản lý hoạt động nghệ thuật đối với phát triển kinh tế 

xã hội ở cơ sở cấp huyện ở nước ta hiện nay. 

Đánh giá thực trạng trong việc quản lý hoạt động nghệ thuật cồng 

chiêng ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua. 

Đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động nghệ thuật cồng chiêng ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong thời 

gian tới. 

Những kết quả mà luận văn đạt được có thể làm tài liệu kham khảo 

cho việc nghiên cứu, giảng dạy hoặc là bài học kinh nghiệm trong tổ chức, 

quản lý hoạt động nghệ thuật cồng chiêng ở cơ sở cấp huyện. 
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7. Kết cấu luận văn 

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

văn được bố cục thành 3 chương: 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

NGHỆ THUẬT. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT 

HUYỆN CƯ KUIN 

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC LOẠI HÌNH 

HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT HUYỆN CƯ KUIN 

Chương 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG NGHỆ 

THUẬT HUYỆN CƯ KUIN. 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHỆ 

THUẬT. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT HUYỆN 

CƯ KUIN 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Nghiên cứu một số khái niệm liên quan 

1.1.1.1. Khái niệm nghệ thuật 

Nghệ thuật được khái niệm theo nhiều cách khác nhau. 

“Nghệ thuật là sự sáng tạo ra những sản phẩm vật thể hoặc phi vật 

thể chứa đựng những giá trị lớn về tư tưởng-thẩm mỹ, mang tính chất văn 

hóa làm rung động cảm xúc, tư tưởng tình cảm cho người thưởng thức. 

Theo ý nghĩa này thường là các loại hình nghệ thuật khác nhau”.[12; tr.23] 

“Nghệ thuật là cái hay cái đẹp để người ta chiêm nghiệm qua các 

giác quan từ đó ngưỡng mộ bởi trình độ, tài năng, kĩ năng, kĩ xảo cao vượt 

lên trên mức thông thường phổ biến. Theo nghĩa này thường là một tác 

phẩm nghệ thuật hoặc một nghệ sỹ cụ thể nào đó”. [12; tr.23] 

“Nghệ thuật là khi một nghề nghiệp nào đó được thực hiện ở mức 

hoàn hảo với trình độ điêu luyện, thậm chí siêu việt. Chẳng hạn nghệ thuật 

viết báo, nghệ thuật diễn thuyết, nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật đắc nhân 

tâm, nghệ thuật dùng phím chuột của PC... Theo nghĩa này thường là một 

tài khéo đặc biệt nào đó”.[23;tr.15] 

“Nghệ thuật đấy là ngữ cảnh địa phương của cá nhân và cộng đồng”. 

Đây là quan điểm đương đại về nghệ thuật và được đa số học giả chấp 

nhận.[12; tr.12] 

Định nghĩa theo từ điển Tiếng Việt thì “Nghệ thuật là hình thái ý 

thức xã hội đặc biệt, dùng hình tượng sinh động, cụ thể và gợi cảm để phản 

ánh hiện thực và truyền đạt tư tưởng tình cảm.” [19; tr.213] 
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Tóm lại, trong đề tài này nghệ thuật được khái niệm “ Nghệ thuật là 

sự liên kết (sự rung động) giữa người sáng tác (nghệ sỹ) và người thưởng 

thức, bằng các thủ pháp nghệ thuật thông qua tác phẩm tác động vào ý 

thức thẩm mỹ của họ, hướng con người tới giá trị thẩm mỹ cao hơn” 

1.1.1.2. Khái niệm hoạt động và hoạt động nghệ thuật 

a. Khái niệm hoạt động 

“Hoạt động là mối quan hệ tác động qua lại giữa con người và thế 

giới (khách thể) để tạo ra sản phẩm cả về phía thế giới và cả về phía con 

người (chủ thể)”.[22; tr.22] 

Trong mối quan hệ đó có 2 quá trình 

 - Quá trình đối tượng hóa (xuất tâm): Chủ thể chuyển năng lực của 

mình thành sản phẩm hoạt động; Tâm lí của con người được bộc lộ, được 

khách quan hoá trong quá trình làm ra sản phẩm. 

- Quá trình chủ thể hóa (nhập tâm): Chủ thể chuyển nội dung khách 

thể (quy luật, bản chất của sự vật) vào bản thân mình tạo nên tâm lí, ý thức, 

nhân cách của bản thân; Là quá trình con người chiếm lĩnh (lĩnh hội) thế 

giới. 

Như vậy, trong quá trình con người tham gia, thực hiện hoạt động 

con người vừa tạo ra sản phẩm về phía thế giới, vừa tạo ra tâm lý của mình, 

hay nói khác đi tâm lý, ý thức, nhân cách được bộc lộ, hình thành trong 

hoạt động. 

b. Khái niệm hoạt động nghệ thuật 

Dựa vào khái niệm nghệ thuật và hoạt động, có thể khái niệm hoạt 

động nghệ thuật như sau “Hoạt động Nghệ thuật là một loạt những hoạt 

động khác nhau của con người và những sản phẩm do những hoạt động đó 

tạo ra”. [15,tr.17] 
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Các hoạt động Nghệ thuật biểu diễn có thể bao gồm múa, nhạc, kịch, 

Opera, Nhạc kịch, ảo thuật, ảo tưởng, kịch câm, múa rối, nghệ thuật xiếc, 

ngâm thơ và nói trước công chúng 

Các ngành nghệ thuật biểu diễn 

Các ngành nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (ở Việt Nam): 

Âm nhạc: Thanh Nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy 

Dàn nhạc, Chỉ huy giao hưởng, Chỉ huy Hợp xướng, Biểu diễn nhạc cụ dân 

tộc truyền thống, Nhạc cụ phương Tây 

Sân khấu, điện ảnh, truyền hình: Lý luận phê bình điện ảnh; Công 

nghệ Điện ảnh truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, sân khấu, truyền hình; Kĩ 

thuật sản xuất chương trình truyền hình; Biên kịch điện ảnh; Quay phim 

điện ảnh, truyền hình; Diễn xuất truyền hình; Diễn viên; Diễn viên kịch nói 

và điện ảnh; Diễn viên cải lương; Diễn viên chèo; Diễn viên Kịch Điện 

ảnh; Diễn viên sân khấu kịch hát; Kinh tế Kĩ thuật Điện ảnh. 

Múa: Biên đạo Múa, Huấn luyện múa, Lý luận phê bình sân khấu 

múa, Diễn viên múa, Múa khiêu vũ. 

1.1.1.3. Văn hóa, quản lý nhà nước về văn hóa 

Theo từ điển Tiếng Việt “Văn hóa là một quá trình hoạt động của 

con người tự do, biến đổi thế giới tự nhiên thành thế giới tự nhiên thứ hai 

có cấu trúc cao hơn, có tính người, trong quá trình đó con người hình thành 

thiên nhiên bên trong, đồng thời thể hiện thái độ ứng xử đối với chính 

mình”. [ 19; tr.245] 

“Quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ chức, có 

chủ đích của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy nhằm phát triển 

văn hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh 

vực văn hóa và liên quan”. [23; tr.25] 
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1.1.2. Phân loại các hoạt động nghệ thuật và các thiết chế hoạt 

động nghệ thuật 

1.1.2.1. Phân loại hoạt động nghệ thuật 

Hoạt động nghệ thuật có thể bao gồm múa, nhạc, kịch, Opera, Nhạc 

kịch, ảo thuật, kịch câm, múa rối, nghệ thuật xiếc, ngâm thơ và nói trước 

công chúng. 

1.1.2.2. Các thiết chế hoạt động nghệ thuật 

Bao gồm: Nhà văn hóa, nhà hát, đoàn nghệ thuật, triển lãm 

Thiết chế văn hóa với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tín 

ngưỡng của dân tộc. Hệ thống thiết chế văn hóa đóng vai trò quan trọng 

trong sự phát triển của xã hội. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của 

cộng đồng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phụ vụ nhiệm vụ chính 

trị, xã hội của địa phương. 

Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi công 

cộng, khu du lịch, vui chơi giải trí, quảng trường, công viên, thư viện, bảo 

tàng và nhà văn hóa là bước cụ thể hóa thực hiện một cách tốt nhất, có hiệu 

quả nhất các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

phát triển văn hóa xã hội, coi trọng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt 

đẹp của nhân dân các dân tộc trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. 

1.1.3. Nội dung quản lý nhà nước về nghệ thuật và hoạt động nghệ 

thuật 

1.1.3.1. Quản lý Nhà nước về nghệ thuật 

Hoạt động nghệ thuật bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau 

vì vậy đến nay chưa có một khái niệm đầy đủ, chính xác. Mỗi khái niệm 

đưa ra chỉ bao hàm được một khía cạnh nào đó. Trong hệ thống văn bản 

luật của nhà nước cũng nêu rõ biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp là hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với 

công chúng qua sự trình diễn của diễn viên chuyên nghiệp, thể hiện hình 
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tượng nghệ thuật, phản ánh cuộc sống thông qua tác phẩm sân khấu, ca, 

múa, nhạc... 

Xây dựng một xã hội có đời sống vật chất đầy đủ, đời sống văn hóa 

tinh thần phong phú, lành mạnh là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và toàn 

dân đang theo đuổi. Trong đó các hoạt động văn hóa nói chung và hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật nói riêng càng cần được định hướng và quản lí 

nhằm phục vụ hiệu quả cho mục tiêu đó. Quản lý trong xã hội nói chung là 

quá trình tổ chức điều hành các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu 

và yêu cầu nhất định dựa trên những quy luật khách quan. “Quản lý là sự 

chỉ đạo, điều khiển một hệ thống, một quá trình căn cứ vào các quy luật, 

định luật, nguyên tắc tương ứng để cho hệ thống, quá trình vận động theo ý 

muốn của người quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra”.[22; tr.26] 

Quản lý nhà nước, theo nghĩa rộng được hiểu là “Hoạt động tổ chức, 

điều hành của cả bộ máy nhà nước, bao hàm cả sự tác động, tổ chức của 

quyền lực nhà nước trên các phương diện lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước chủ yếu là quá trình tổ chức, điều hành 

hệ thống cơ quan hành chính nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành 

vi hoạt động của con người theo pháp luật, nhằm đạt được những mục tiêu, 

yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp còn 

đồng nghĩa với khái niệm quản lý hành chính nhà nước”.[22; tr.27] 

Như vậy, quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

cũng không nằm ngoài các khái niệm nêu trên. Quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật là “một quá trình đi từ chỗ nắm được, nắm đúng cái hiện có; 

thấy được, thấy đúng cái cần có và biết tìm mọi biện pháp khả thi, tối ưu để 

đưa từ cái hiện có lên cái cần có”. Quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật là tổng lực của nhà nước trong các phạm vi, nhằm tác động 

phù hợp với quy luật phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn trong những 

nhiệm vụ, mục đích cụ thể. 
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1.1.3.2. Tầm quan trọng của quản lý Nhà nước về nghệ thuật biểu 

diễn 

Hơn một thập niên trở lại đây, với chủ trương đổi mới toàn diện của 

Đảng và Nhà nước đã tạo nên một sự biến đổi và phát triển mạnh mẽ cho 

toàn bộ đời sống xã hội, trong đó có văn hóa nghệ thuật. Lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn ngày càng đáp ứng kịp thời, linh hoạt thị hiếu, nhu cầu khác 

nhau của công chúng. Các loại hình nghệ thuật biểu diễn trở nên sinh động, 

phong phú với những hình thức, thể loại đa dạng, nội dung hấp dẫn... tạo 

sinh khí và sắc thái mới cho đời sống tinh thần xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh 

những mặt tích cực, ngành nghệ thuật biểu diễn hiện nay vẫn còn những 

tồn tại, bất cập. Một số quốc gia lớn đang tạo áp lực đến đời sống văn hóa, 

nghệ thuật của nước ta, tác động không nhỏ vào quá trình nhận thức và thị 

hiếu về nghệ thuật, thẩm mỹ, dẫn đến hiện tượng một bộ phận giới trẻ đã bị 

lệch chuẩn về văn hóa. Trước sức ép về nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, một 

số nghệ sỹ, người mẫu bất chấp quy định của pháp luật, coi thường chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp dẫn đến những hành vi vi phạm về thuần phong 

mỹ tục, đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc. Những hành vi sai 

phạm này đã tác động xấu đến nhận thức của giới trẻ, làm suy giảm các 

chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ của văn học nghệ thuật đối với 

đời sống xã hội. 

Trên toàn quốc có khoảng gần 2.000 doanh nghiệp có chức năng tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật, có khoảng gần 10.000 nghệ sĩ, người mẫu, trong 

đó có khoảng 1/3 ngoài công lập. Con số nghệ sĩ đông đảo, sự bùng nổ tự 

phát của nhiều thành phần tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật dẫn đến 

tình trạng cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn toàn quốc không nắm 

được số lượng, nhân thân của các cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang trên địa bàn được giao quản lý.[2, tr.2] 
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Trong bối cảnh đó, việc uốn nắn, điều chỉnh, quản lý của các cơ quan 

Nhà nước có chức năng đã và đang trở thành một tất yếu khách quan vì 

quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tạo môi trường thuận lợi cho ngành 

nghệ thuật biểu diễn phát triển, góp phần tạo nên sự ổn định về chính trị, 

đem lại hiệu quả kinh tế, tạo nên sự ổn định và công bằng xã hội. Hơn nữa, 

quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn nhằm bảo vệ và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc. 

1.1.3.3. Nội dung quản lý Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn 

Nội dung quản lý Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn được quy định 

tại Nghị định 79/2012/ NĐ-CP ngày 05/10/2012 như sau:  

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

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, 

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

ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

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

triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhà nước về biểu diễn 

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

kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Quản lý hợp tác quốc tế về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 

thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu trên lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước 

ngoài. 

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

chức liên hoan, hội thi về biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 
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- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu. 

Để quản lý hoạt động nghệ thuật, hiện nay cơ quan chịu trách nhiệm 

chính là Cục nghệ thuật biểu diễn. Tại Quyết định số 4148 /QĐ-BVHTTDL 

ngày 27/11/2013 do Bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành. Cục biểu 

diễn nghệ thuật có nhiệm vụ tham mưu cho các cơ quan ban ngành quản lý 

về văn hóa nghệ thuật trong khâu tổ chức, kiểm tra các hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật. 

1.1.4. Vai trò quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật 

Hơn một thập niên trở lại đây, với chủ trương đổi mới toàn diện của 

Đảng và Nhà nước đã tạo nên một sự biến đổi và phát triển mạnh mẽ cho 

toàn bộ đời sống xã hội, trong đó có văn hóa nghệ thuật. Lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn ngày càng đáp ứng kịp thời, linh hoạt thị hiếu, nhu cầu khác 

nhau của công chúng. Các loại hình nghệ thuật biểu diễn trở nên sinh động, 

phong phú với những hình thức, thể loại đa dạng, nội dung hấp dẫn... tạo 

sinh khí và sắc thái mới cho đời sống tinh thần xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh 

những mặt tích cực, ngành nghệ thuật biểu diễn hiện nay vẫn còn những 

tồn tại, bất cập. Một số quốc gia lớn đang tạo áp lực đến đời sống văn hóa, 

nghệ thuật của nước ta, tác động không nhỏ vào quá trình nhận thức và thị 

hiếu về nghệ thuật, thẩm mỹ, dẫn đến hiện tượng một bộ phận giới trẻ đã bị 

lệch chuẩn về văn hóa. Trước sức ép về nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, một 

số nghệ sỹ, người mẫu bất chấp quy định của pháp luật, coi thường chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp dẫn đến những hành vi vi phạm về thuần phong 

mỹ tục, đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc. Những hành vi sai 

phạm này đã tác động xấu đến nhận thức của giới trẻ, làm suy giảm các 
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chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ của văn học nghệ thuật đối với 

đời sống xã hội. 

Trong bối cảnh đó, việc uốn nắn, điều chỉnh, quản lý của các cơ quan 

Nhà nước có chức năng đã và đang trở thành một tất yếu khách quan vì 

quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng tạo môi trường thuận 

lợi cho ngành nghệ thuật biểu diễn phát triển, góp phần tạo nên sự ổn định 

về chính trị, đem lại hiệu quả kinh tế, tạo nên sự ổn định và công bằng xã 

hội. Hơn nữa, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn nhằm bảo vệ và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Quản lý nhà nước về di sản văn hóa cồng chiêng trước hết là việc 

xây dựng và ban hành, tổ chức thực thi các văn bản pháp luật về công tác 

quản lý nhà nước về di sản văn hóa cồng chiêng. Đây là công cụ quan trọng 

và hữu hiệu trong công tác quản lý. Từ khi nhà nước xuất hiện pháp luật đã 

thể hiện vai trò của mình và ngày càng được chú trọng để hoàn thiện hơn 

trong việc quản lý xã hội. Vì vậy cũng như những lĩnh vực khác, pháp luật 

là công cụ quan trọng nhất để điều chỉnh các hoạt động nhằm mục tiêu 

quản lý di sản văn hóa cồng chiêng.  

Chính sách của nhà nước được ban hành nhằm điều chỉnh nhiều lĩnh 

vực xã hội khác nhau, trong đó văn hóa xã hội luôn là một trong những vấn 

đề được quan tâm hàng đầu. Hiện nay, nhà nước đã chú trọng quan tâm 

nhiều hơn đến công tác bảo tồn và phát triển hệ thống di sản văn hóa tại 

Việt Nam. Để thực hiện điều này, Việt Nam đã có những chính sách nhằm 

xây dựng phương hướng, mục tiêu cũng như những cách thức để thực hiện 

hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa phi 

vật thể, di sản văn hóa cồng chiêng nói riêng 

Việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho di sản văn hóa cồng chiêng phát huy 

được giá trị trên hết là hệ thống quản lý, chính sách và điều hành. Từ việc 

xây dựng và ban hành các chính sách về di sản văn hóa cồng chiêng nói 
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riêng từ trung ương đến địa phương để nghiên cứu thành lập các hội đồng 

chuyên môn đảm bảo trình độ chuyên môn cao, am hiểu về chính sách qua 

đó thẩm định các đề án, dự án đạt hiệu quả cao. 

Trong quản lý nhà nước về di sản văn hóa nói chung và di sản văn 

hóa cồng chiêng nói riêng, cần coi trọng công tác tổng kết đánh giá, thi đua 

và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa phi vật thể. Cùng với đó là việc kỷ luật đối với những tổ 

chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến các hoạt động quản lý bảo tồn và 

phát huy di sản văn hóa phi vật thể, đó là những nhiệm vụ hết sức cần thiết 

1.2. Các văn bản pháp lý 

1.2.1. Các văn bản của Trung ương 

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP  Nghị định quy định về biểu diễn nghệ 

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

kinh doanh bản ghi âm, ghi ca múa nhạc, sân khấu. 

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết thi 

hành một số điều của nghị định số 79/2012/NĐ-CP  ngày 05 tháng 10 năm 

2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 

thi người đẹp và người mẫu; người lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi ca 

múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 

2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 

79/2012/NĐ-CP. 

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 

1.2.2. Các văn bản của địa phương 

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn, phát huy văn hóa 

cồng chiêng giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Đăk Lăk  
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Quyết định số 46/QĐ – UBND ban hành quyết định phê duyệt dự án 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Buôn Ma Thuột 

đến năm 2020 của UBND tỉnh Đăk Lăk 

Đề án Phát huy và bảo tồn di sản không gian văn hóa cồng chiêng 

tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2012 – 2015) của UBND tỉnh Đăk Lăk 

 Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc 

thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của UBND 

tỉnh Đăk Lăk 

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn, phát huy văn hóa 

cồng chiêng giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Đăk Lăk 

1.3. Khái quát hoạt động quản lý nghệ thuật biểu diễn cồng 

chiêng tại huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

1.3.1. Giới thiệu huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

Cư Kuin là một huyện của Việt Nam, thuộc tỉnh Đắk Lắk, cách trung 

tâm Thành phố Buôn Ma Thuột 19 km. Phía Đông giáp huyện Krông Pak 

và Krông Bông, phía Tây Nam giáp huyện Krông Ana và huyện Lắk, phía 

Bắc giáp thành phố Buôn Ma Thuột. Huyện được thành lập theo Nghị định 

số 137/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Việt Nam 

về việc điều chỉnh địa giới hành chính [30] 

Vùng này trước đây Các buôn đồng bào người dân tộc Êđê sống du 

canh du cư. Đất bằng phẳng với rừng đại ngàn cổ thụ cao lớn. Địa hình khá 

hiểm trở, thú rừng chim chóc phong phú. Có một dãy đồi lớn trong đó có 

đỉnh Cư Kuin, thực vật nguyên sinh rất nhiều. Việc đi lại chủ yếu dùng voi 

và đi bộ tính khoảng cách bằng ngày đường.  

Khoảng 1954-1956 một số hộ di dân từ miền Bắc vào hình thành dần 

các ngôi làng, sống láng giềng với các buôn người Êđê. Họ khai hoang núi 

rùng phát nương làm rẩy, làm ruộng nơi trũng. Đồng bào dân tộc tại chỗ 

cũng ổn định định cư cùng người kinh. Phần khai hoang chỉ canh tác vào 



20 
 

 

 

mùa mưa, vào khô bắt đầu có các thảo nguyên cỏ tranh, cỏ gấu, cây bớp 

bớp. Dân số trước và sau năm 1975 dần được tăng lên chủ yếu tăng theo cơ 

học. Các đồn điền cao su, cà phê bắt đầu được trồng trên diện tích rộng. 

Quanh các đồn điền này có các dãy nhà công nhân lao động, bảo quản đồn 

điền. Phần còn lại vẫn rừng núi, rừng cổ thụ, suối nước, hồ rộng. Đất đai 

hoang sơ nhiều tre, nứa, lồ ô, một số ít đất quảng canh làm lúa rẩy của đồng 

bào Êđê và các đồn điền Cà phê, cao su. Năm 1974 chính quyền miền Nam 

thành lập xã Cư Bua trực thuộc quận Phước An, xã Ea Tiêu thuộc thị xã 

Buôn Ma Thuột. Sau 1975 thực hiện kế hoạch đi kinh tế mới, người dân di 

cư vào lập các nông trường quốc doanh cao su và cà phê. Thời kỳ đầu đang 

còn nhiều khó khăn, vì phải khai hoang gần như mới hoàn toàn diện tích. 

Săn bắn, xẻ gỗ đã trở thành một nghề của một số người. Công nhân của các 

nông trường làm việc tập trung theo chế độ bao cấp, trồng mới được nhiều 

diện tích cà phê, số ít điện tích được tiếp quản và phát triển từ các đồn điền 

cà phê cũ. [30] 

Là một huyện có gần 20 dân tộc chung sống, dân tộc tại chỗ là Êđê. 

Còn lại là dân tộc miền núi phía Bắc di cư vào. Tôn giáo: Thiên chúa giáo, 

phật giáo, tin lành, Cao Đài. Trình độ dân trí vẫn chưa đồng đều, do các 

điều kiện và phong tục khác nhau được hội tụ từ khắp đất nước. Giống như 

tỉnh Đắk Lắk, huyện tập hợp dân từ nhiều tỉnh thành từ nơi khác đến. Thể 

dục thể thao, chưa phát triển mạnh chủ yếu theo hướng tự phát, sân bãi cho 

dùng cho thể thao diện tích khá ít, bị thu hẹp lại. Trước đây các đội sản 

xuất của các đơn vị kinh doanh, mỗi đội sản xuất đều có một sân bãi luyện 

tập thể thao.[33] 

Huyện Cư Kuin hiện có 50.728 tín đồ tôn giáo, chiếm 49,2% dân số 

toàn huyện, trong đó có 33.490 người theo Công giáo sinh hoạt tại 9 giáo 

xứ, 2 giáo họ; 13.185 tín đồ đạo Tin lành sinh hoạt tại 7 điểm nhóm, 4 chi 
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hội, 2 hội nhánh; 4.053 phật tử sinh hoạt tín ngưỡng tại 2 chùa, 3 niệm phật 

đường [33] 

Do địa hình phức tại đi lại khó khăn cách trở, huyện cũ được chia 

thành hai cách Nam và cánh Bắc, quản lý về mặt nhà nước khó khăn. 

Khoảng cách gần như độc lập giữa hai cánh, việc thành lập mới là điều tất 

yếu, trong quản lý hai cách gần như độc lập với nhau. Về các phần kinh tế, 

giao thông, điện, đường, trường, trạm gần như hoạt động độc lập. 

Kinh tế hai cánh thay đổi các dịch vụ mới để cung ứng phát triển 

theo, cho nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giáo dục và y tế được người 

dân và chính quyền quan tâm hơn. Từ khoảng thập niên 90 thế kỷ 20, 

lượng lao động trẻ đổ ra Thành phố ngày một nhiều, mặc dù kinh tế phát 

triển đều nhưng vẫn là huyện thuần nông. Cơ sở hạ tầng phát triển điện, 

đường, trường, trạm. Huyện có điều kiện quản lý tốt hơn. 

Hiện tại kinh tế chủ đạo của huyện vẫn là cây công nghiệp dài ngày 

cà phê, cao su, cây điều. Người dân tự chủ đầu tư cho vườn cây của mình. 

Lượng di dân có kế hoạch hay tự do hiện đã dừng lại, người dân ngày càng 

tìm kiếm thêm nhiều diện tích đất, cho mình hơn để mở rộng nông nghiệp 

cho gia đình. [33] 

1.3.2. Tình hình phát triển hoạt động nghệ thuật và biểu diễn nghệ 

thuật cồng chiêng 

1.3.4.1. Hoạt động nghệ thuật 

Hiện tại, lực lượng hoạt động nghệ thuật chủ là nghệ thuật truyền 

thống, người diễn viên, nhạc công đóng vai trò quan trọng trong việc tham 

gia vào quá trình sáng tạo nên tác phẩm sân khấu nghệ thuật sân khấu. Tại 

các đơn vị nghệ thuật truyền thống hiện nay, đa số nghệ sỹ là diễn viên, 

nhạc công đã lớn tuổi. Một số diễn viên, nhạc công có trình độ chuyên môn 

đang kiêm nhiệm công tác quản lý nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng các chương trình nghệ thuật 
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Hoạt động biểu diễn nghệ thuật được hiểu là trình diễn chương trình, 

tiết mục, vở diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn. Các loại 

hình nghệ thuật biểu diễn gồm: Tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối, bài 

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

ngâm thơ, tấu hài, tạp kỹ và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác…. 

Cùng với sự phát triển của xã hội, nghệ thuật biểu diễn giữ vai trò quan 

trọng trong việc bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho người dân, định hướng 

con người vươn đến chân – thiện – mỹ. 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tuy không rầm rộ, sôi nổi như các địa 

phương khác, song cũng diễn ra không ít sự kiện văn hóa của tỉnh và trong 

đó không thể thiếu các họat động biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng đa 

dạng, mang nhiều màu sắc và không khí vui tươi, đáp ứng được nhu cầu 

thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong huyện. 

Với người dân tại huyện Cư Kuin, phương tiện để nối kết cộng đồng 

cũng lại là cồng chiêng. Tiếng cồng chiêng vang lên để nối kết cá thể với 

cộng đồng, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác của cùng một dân tộc. 

Điều đáng lưu ý là có nhiều dân tộc, nhưng các dân tộc luôn hoà hợp lẫn 

nhau trong văn hoá cồng chiêng mà vẫn giữ được bản sắc văn hoá của dân 

tộc mình, không có hiện tượng loại trừ hay đồng hoá văn hoá của nhau 

trong sinh hoạt văn hoá cồng chiêng. Các dân tộc đều có thể đến với nhau 

khi sinh hoạt văn hoá cồng chiêng. Tiếng cồng chiêng luôn đem đến một 

cảm xúc rạo rực khó tả trong mỗi con người, như sự đồng thanh tương ứng 

khiến họ tìm đến với nhau. 

1.3.4.2. Nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng 

Văn hóa cồng chiêng còn tồn tại chủ yếu ở các nước vùng Đông 

Nam Á, trong lục địa cũng như ở các hải đảo. Ví dụ như: Ở Thái Lan có bộ 

Không Wong Yai và Không Wong Lơk; ở Myanmar có dàn Ky Wang; ở 

Mã Lai có dàn Chanang; ở Philippin có dàn Kulintang (dàn cồng gồm 8 
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chiếc bằng đồng hình ô trầu đậy nắp có núm ở giữa, đặt trên giá hình chữ 

nhật có băng gỗ, nghệ nhân dùng 2 dùi mà gõ), có một cặp cồng lớn treo 

đứng Agung. Cặp Agung này gồm có hai cồng Penanggisaan dùng để đánh 

nhịp chính và Pumalsan để đối với cồng lớn Penanggisaan. Không Wong ở 

Lào, Không Thom và Không Tuôch ở Campuchia; ở quần đảo Java của 

Indonesia có: cồng Gong Ageng, chiêng lớn TamTam của HsiYu (giữa 

Burma và Tibet). 

 Dân tộc Tây Nguyên nói chung, dân tộc huyện Cư Kuin tỉnh Đăk 

Lăk nói riêng có hai loại nhạc cụ chính là cồng và chiêng. Cồng làm bằng 

đồng có núm ở giữa, còn nếu phẳng không có núm thì gọi là chiêng. Cồng 

chiêng làm bằng đồng thau hoặc hợp kim đồng thiếc, với tỉ lệ các hợp kim 

rất khác nhau tùy theo nơi đúc, hình tròn ở giữa hơi phồng lên, chung 

quanh có bờ gọi là thành. Cồng luôn luôn có núm ở giữa, chiêng thì có hai 

loại: chiêng có núm ở giữa gọi là chiêng núm, chiêng không có núm gọi là 

chiêng bằng. Cồng chiêng có nhiều cỡ to, nhỏ, dày, mỏng khác nhau. Có 

loại đường kính rộng 90cm phải treo lên giá đỡ, khi đánh lên tiếng ngân rền 

như sấm; có loại nhỏ đường kính chỉ 15cm, tiếng cao trong trẻo. Cồng 

chiêng là nhạc cụ bởi nó đưa ra tiếng nhạc, nhưng không phải chỉ nhằm để 

giải trí, tiêu khiển mà còn gắn liền với một lễ hội hay một sự kiện quan 

trọng. Vì vậy cồng chiêng được xem như một vật thiêng, là phương tiện để 

con người giao lưu với những bậc vô hình, là sợi dây nối kết giữa người 

trần và các đấng linh thiêng. Do đó âm nhạc ở đây không đơn thuần là nghệ 

thuật mà có chức năng phục vụ một sự kiện đặc biệt trong xã hội hoặc 

trong đời sống hàng ngày của dân gian. Hầu như mỗi sinh hoạt trong bộ tộc 

đều dính liền với nét nhạc. Lúc đứa trẻ mới lọt lòng thì già làng sử dụng cái 

cồng xưa cổ nhất đến bên giường đánh lên để cho những âm thanh đầu tiên 

lọt vào tai đứa bé là tiếng của bộ lạc, khẳng định nó là một phần của cộng 

đồng bộ tộc. Khi đứa trẻ lớn lên thì mỗi giai đoạn của đời sống đều gắn liền 
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theo tiếng cồng chiêng, từ việc đồng áng như gieo mạ, gặt lúa cho đến 

những buổi gặp gỡ nam nữ, cuộc chia ly hay tang lễ … đều có những bài 

bản riêng. Trong khi cồng chiêng các nước khác gần như theo một hệ thống 

cố định  (chẳng hạn như Indonesia gồm 5 loại nhạc khí) thì biên chế của 

cồng chiêng Tây Nguyên rất đa dạng. Dàn cồng chiêng có thể chỉ đơn giản 

gồm 2 chiếc cồng, cho đến dàn 9,12,15 chiếc cồng và chiêng. Mỗi nhạc 

công sử dụng một cồng. Trong những lễ hội quan trọng còn có thêm cả 

trống. 

Hầu hết các nghệ nhân đánh cồng chiêng ở Cư Kuin là nam giới, kể 

cả hai tộc người Êđê, Giarai đang duy trì chế độ mẫu hệ hoặc người Bana, 

Xơđăng đang duy trì cả chế độ mẫu hệ lẫn chế độ phụ hệ. Riêng ở ngành 

Bih tộc người Êđê, chỉ nữ giới mới được đánh cồng, ở người Mạ thì cả hai 

giới đều được đánh chiêng nhưng thường chia làm 2 dàn: Dàn chiêng nam, 

dàn chiêng nữ. 

Ngày nay, đã có dàn chiêng hỗn hợp các nghệ nhân cả nam lẫn nữ. 

Việc nữ  giới đánh chiêng cho thấy vị trí xã hội và vai trò quan trọng của 

họ trong tâm thức các tộc người này. 

Tuy nhiên, hiện nay có sự suy giảm nhanh chóng về số lượng các 

dàn cồng chiêng, là một trong những nguyên nhân gây mai một văn hóa 

biểu diễn cồng chiêng. Nguy cơ mai một cồng chiêng còn thể hiện ở các 

bài bản nhạc chiêng dần dần bị lãng quên. Các nghệ nhân trải qua thời gian, 

do nhiều tác động khác nhau đã quên nhiều bản nhạc chiêng. Người Mnông 

trước đây có 40 bản nhạc chiêng, nay các nghệ nhân chỉ còn nhớ, lưu 

truyền và trình diễn được 10 bản nhạc chiêng. Mặt khác, những nghệ nhân 

có đôi tai thẩm âm, có năng khiếu trong việc chỉnh chiêng cũng thưa vắng 

dần trong các cộng đồng cư dân.  
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Tiểu kết chương 1 

Quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng có vai trò quan 

trọng trong việc thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội của Đảng và Nhà nước. Quản lý nhà nước về văn hóa cồng chiêng 

Tây Nguyên có  những thuận lợi và khó khăn nhất định. Trong xu thế hội 

nhập sâutoàn cầu, sự xâm nhập của văn hóa độc hại, sự lai căng, lối sống 

thực  dụng và những tiêu cực khác của nền kinh tế thị trường đã và 

đangảnh hưởng, làm băng hoại những giá trị văn hóa truyền thống trong đó 

có di sản văn hóa cồng chiêng. Kết quả nghiên cứu về phương diện lý luận 

và thực tiễn của quản lý nhà nước về di sản văn hóa cồng chiêng Tây 

Nguyên ở chương 1 là cơ sở để luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng quản 

lý di sản văn hóa cồng chiêng của huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk trong thời 

gian qua, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng 

của công tác quản lý di sản văn hóa cồng chiêng huyện trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG NGHỆ 

THUẬT HUYỆN CƯ KUIN 

2.1. Chủ thể quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng 

ở huyện Cư Kuin 

2.1.1. Chủ thể lãnh đạo, quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng 

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

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

ghi âm,  ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, điều 5 quy định: 

“1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, 

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

ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm giúp Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 

thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ 

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

doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu theo thẩm quyền. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước về biểu 

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

hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu tại địa 

phương trong phạm vi, quyền hạn của mình”. 

Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT – BVHTTDL – BNV hướng dẫn 

về  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông 
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tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lí họat động biểu 

diễn nghệ thuật: 

“1. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

2. Cấp giấy phép cho đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; 

Đoàn nghệ thuật quần chúng biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại 

địa phương. 

3. Cấp giấy phép cho tổ chức thuộc địa phương phát hành, phê duyệt 

nội dung và nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

4. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn tại địa 

điểm đã thông báo theo quy định.  

5. Đình chỉ, thu hồi giấy phép, quyết định đã cấp theo thẩm quyền 

khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định này và pháp 

luật có liên quan”. 

Như vậy, tại huyện Cư Kuin chủ thể lãnh đạo là chính quyền các cấp 

huyện, xã, chịu sự giám sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

2.1.2. Chủ thể hưởng thụ và tham gia sáng tạo hoạt động nghệ 

thuật 

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

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

ghi âm,  ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, điều 8 quy định: 

“Đối tượng biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang 

1. Đối tượng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang bao 

gồm: 

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

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

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

diễn thời trang; 

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

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

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

diễn thời trang; 

2. Đối tượng biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

a) Cá nhân là người Việt Nam; 

b) Cá nhân là người nước ngoài; 

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

 Hiện tại, chủ thể hưởng thụ và tham gia sáng tạo hoạt động nghệ 

thuật tại huyện Cư Kuin chủ yếu là các trung tâm văn hóa huyện, các xã, 

thành phần thường là nghệ sinh, ca sĩ nghiệp dư hoạt động tại các trung 

tâm. Bên cạnh đó là lực lượng quần chúng thường xuyên tham gia biểu 

diễn nghệ thuật ở thôn, xóm, ấp... 

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động nghệ thuật ở huyện Cư Kuin 

tỉnh Đăk Lăk 

2.2.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng 

Thu thập số liệu, thông tin chính xác, cụ thể về thực tế quản lý hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư Kuin 

2.2.2. Nội dung nghiên cứu thực trạng 

 (1) Thực trạng về việc giữ gìn và bảo tồn nghệ thuật biểu diễn cồng 

chiêng ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

(2) Thực trạng về quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng ở 

huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

(3) Thực trạng về quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng 

chiêng ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 
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(4) Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng quản lý hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

2.2.3. Đối tượng khảo sát và địa bàn khảo sát 

Khảo sát 100 cán bộ thuộc các xã Ea Bhôk; Ea Hu; Ea Ktur; Ea 

Ning; Cư Êwi và 100 người dân thuộc các xã trên về hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn cồng chiêng 

Cụ thể: 

Bảng 2.1. Đối tượng khảo sát và địa bàn khảo sát 

TT Tên xã 
Đối tượng khảo sát 

Tổng số 
Cán bộ Người dân 

1 Ea Bhôk  20 20 40 

2 Ea Hu  21 20 41 

3 Ea Ktur  19 20 39 

4 Ea Ning  20 20 40 

5 Cư Êwi 20 20 40 

Tổng số 100 100 200 

2.2.4. Kết quả thực trạng 

2.2.4.1. Thực trạng về việc giữ gìn và bảo tồn nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

Khảo sát về hoạt động xây dựng nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, 

thu được kết quả: 

Bảng 2.2. Khảo sát cán bộ về hoạt động xây dựng nghệ thuật biểu 

diễn cồng chiêng huyện Cư Kuin 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 Kế hoạch xây dựng các 18 24 49 9 
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chương trình biểu diễn 

nghệ thuật cồng chiêng 

2 

Phân công lực lượng 

xây dựng các chương 

trình biểu diễn nghệ 

thuật cồng chiêng 

17 22 54 7 

3 

Phân công lực lượng 

tham gia biểu diễn các 

chương trình biểu diễn 

nghệ thuật cồng chiêng 

18 23 51 8 

4 

Xây dựng các tiết mục 

biểu diễn nghệ thuật 

cồng chiêng 

14 24 56 6 

5 

Các chủ đề được dàn 

dựng trong các chương 

trình biểu diễn nghệ 

thuật cồng chiêng 

15 25 52 8 

6 

Quản lý các chương 

trình biểu diễn nghệ 

thuật cồng chiêng 

13 22 56 9 

- Qua khảo sát nhận thấy hoạt động xây dựng nghệ thuật ở huyện 

được các ban ngành chú trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập khi có 

nhiều đánh giá ở mức trung bình. Các chủ đề được dàn dựng chủ yếu lấy ý 

tưởng từ các ngày lễ, mừng Đảng, mừng Xuân...chưa thật sự phong phú về 

số lượng và chất lượng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dân. 

Theo khảo sát, nhiều xã, thôn, làng, ấp, bản, khu phố ở huyện chủ 

yếu hoạt động nghệ thuật ở các nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa tinh 

thần của nhân dân, tuy nhiên phần lớn các nhà văn hóa bị xuống cấp và 
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thiếu đồng bộ về trang thiết bị, đồng thời việc xây dựng về quy mô, kiểu 

dáng, vị trí còn tùy tiện. Ở một số nơi khi đã xây dựng được nhà văn hóa 

thì lại hoạt động kém hiệu quả hoặc sử dụng vào những việc không đúng 

mục đích, thậm chí là bỏ không, gây lãng phí tiền của và công sức của nhân 

dân. Để khắc phục tình trạng này, trước hết cần có sự quan tâm của cấp ủy 

và chính quyền địa phương. Lãnh đạo một số địa phương chưa nhận thức 

đầy đủ về vai trò văn hóa trong cuộc sống tinh thần của người dân, đặc biệt 

là sự cần thiết phát triển kinh tế, đối với xây dựng đời sống văn hóa cho 

nên chưa chú trọng đến việc quy hoạch xây dựng, dành diện tích đất đai 

cho xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, thư viện, nhất là trong bối cảnh 

đất đai ở các vùng ven đô, có dự án đang ngày càng đắt giá. Có địa phương 

thực hiện xây nhà văn hóa cũng chỉ làm theo phong trào, mang tính hình 

thức mà không thật sự quan tâm đến việc sử dụng nó như thế nào, đưa vào 

hoạt động ra sao để góp phần thiết thực vào công tác phong trào ở địa 

phương, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và duy trì hoạt động, 

tiếp thêm sức sống cho các nhà văn hóa cơ sở. 

- Hệ thống các nhà hát, rạp hát hiện có trên cả nước phần lớn đều 

chật hẹp, trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, hầu như không đáp ứng 

được yêu cầu biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Rất nhiều đơn vị nghệ 

thuật công lập trên cả nước hiện không có sân khấu, hoặc nếu có thì cũng 

nằm trong ngõ nhỏ, ảnh hưởng lớn đến doanh thu và hoạt động xây dựng 

thương hiệu. Các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa còn gặp khó khăn nhiều 

hơn, hầu hết đều phải đi thuê, và không chủ động về lịch diễn. Trang thiết 

bị đều trong tình trạng lạc hậu, chắp vá, thiếu thốn và hiệu quả sử dụng 

không cao. 

Theo Sở VH-TT-DL, giai đoạn 2016-2020, Đề án “Bảo tồn, phát huy 

Không gian Văn hóa Cồng chiêng Đắk Lắk”  tiếp tục mở các lớp truyền 

dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng, hát kể sử thi; phục dựng các lễ hội; hỗ trợ 
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kinh phí cho các đội chiêng, các nhà văn hóa cộng đồng diễn xướng cồng 

chiêng; giao lưu cồng chiêng… Đặc biệt đề án hướng tới việc thống kê, sưu 

tầm các bài chiêng cổ; in sách, băng đĩa hình về các nghi-lễ hội có liên 

quan đến cồng chiêng để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong 

cộng đồng. Kinh phí thực hiện đề án khoảng trên 7,8 tỷ đồng. Đây là một 

khởi sắc cho văn hóa cồng chiêng ở huyện Cư Kuin 

Bảng 2.3. Khảo sát cán bộ về hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ 

động trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng huyện Cư Kuin 

 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 

Tuyên truyền, cổ động 

về đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của 

Nhà nước và của địa 

phương 

19 28 48 5 

2 

Thông tin có định 

hướng tình hình thời sự 

địa phương, trong nước 

và quốc tế 

17 25 50 8 

3 

Các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục nhân 

các ngày kỷ niệm và 

các đợt sinh hoạt chính 

trị lớn của đất nước và 

15 24 54 7 
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địa phương 

4 

Tuyên truyền giáo dục 

truyền thống dân tộc và 

truyền thống đấu tranh 

cách mạng của đất 

nước và của địa 

phương 

17 26 50 7 

5 

Tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức mới, quy 

trình công nghệ mới 

trong sản xuất, đời 

sống và bảo vệ môi 

trường 

15 25 51 9 

6 

Tuyên truyền, cổ động 

về những thành tựu 

chính trị, kinh tế, xã 

hội...của đất nước và 

của địa phương 

17 28 49 6 

7 

Tuyên truyền, giáo dục 

về người tốt, việc tốt và 

các điển hình tiên tiến, 

thúc đẩy các phong 

trào thi đua ở cơ sở 

16 28 52 4 

8 

Tuyên truyền, cổ động 

về đạo đức, lối sống, 

nếp sống 

15 23 57 5 

9 Tuyên truyền đấu tranh 17 25 50 8 
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chống âm mưu và thủ 

đoạn “diễn biến hoà 

bình” của các thế lực 

thù địch; chống quan 

liêu, tham nhũng, tệ 

nạn xã hội; phê phán 

những thói hư, tật 

xấu… 

- Các hoạt động tuyên truyền cổ động qua các buổi biểu diễn nghệ 

thuật chủ yếu mang tính chất giáo dục về đạo đức, bảo vệ môi trường, thiên 

nhiên, chống các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên các hoạt động thường rập khuôn, 

chưa có tính sáng tạo cao. 

Bảng 2.4. Khảo sát cán bộ về hoạt động tổ chức câu lạc bộ biểu diễn 

cồng chiêng lạc bộ huyện Cư Kuin 

 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 

Số lượng các câu lạc 

bộ hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn cồng 

chiêng 

10 21 57 12 

2 

Xây dựng chương trình 

sinh hoạt của câu lạc 

bộ biểu diễn cồng 

chiêng. 

12 23 51 14 

3 Tư tưởng - đề tài của 14 20 51 15 
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chương trình sinh hoạt 

câu lạc bộ biểu diễn 

cồng chiêng. 

4 

Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, kinh phí tối 

thiểu để hoạt động câu 

lạc bộ biểu diễn cồng 

chiêng . 

16 22 44 18 

Văn hóa và âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên là văn hóa âm nhạc 

mang tính đặc hữu cộng đồng, là chuẩn mực văn hóa cho các thành viên 

cộng đồng thực hiện. Ở những vùng dân tộc mà cồng chiêng chỉ dành riêng 

cho nam giới thì các chàng trai tộc người đó phải biết đánh chiêng. Ở 

những tộc người cồng chiêng chỉ dành riêng cho nữ giới đảm nhiệm thì mọi 

cô gái phải biết đánh nhạc cụ này.  

Việc trình diễn loại hình nghệ thuật này cần có sự tham gia của các 

câu lạc bộ, các tổ chức địa phương hay cộng đồng dân cư. Hiện tại trên địa 

bàn huyện vẫn chưa có nhiều câu lạc bộ hoạt động nghệ thuật, chủ yếu là ở 

các trung tâm văn hóa, chưa đáp ứng được các nhu cầu biểu diễn vào các 

dịp lễ. Thông thường, để có các buổi biểu diễn khi có lễ hội thì sự tập luyện 

còn hạn chế về mặt thời gian do các câu lạc bộ ít có thời gian hoạt động. 

Việc quản lý các câu lạc bộ nghệ thuật vì vậy cũng gặp nhiều khó khăn. 

Trong 3 năm qua (2015 – 2017), Phòng VH-TH huyện đã phối hợp 

với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa tỉnh và UBND 

các xã trên địa bàn, vận động già làng, nghệ nhân tổ chức được 10 lớp dạy 

đánh cồng, chiêng cho gần 200 thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số, 

với kinh phí hơn 180 triệu đồng. Học viên là học sinh tiểu học và THCS 

thuộc các buôn Pu Huê, Jung A, Kniết, Ea Ktur (xã Ea Ktur) và buôn H’ra 

Ea Tlă (xã Dray Bhiăng) đã được các nghệ nhân ở địa phương truyền dạy 
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các điệu thức cơ bản, các bài diễn tấu cồng chiêng của các loại chiêng 

kram, chiêng đồng. Đây là những loại chiêng thường được sử dụng trong 

các lễ hội truyền thống của đồng bào Êđê. 

2.2.4.2. Thực trạng về quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng 

ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

Về cơ sở vật chất, theo khảo sát, nhiều xã, thôn, làng, ấp, bản, khu 

phố ở huyện chủ yếu hoạt động nghệ thuật ở các nhà văn hóa, nơi sinh hoạt 

văn hóa tinh thần của nhân dân, tuy nhiên phần lớn các nhà văn hóa bị 

xuống cấp và thiếu đồng bộ về trang thiết bị, đồng thời việc xây dựng về 

quy mô, kiểu dáng, vị trí còn tùy tiện. Ở một số nơi khi đã xây dựng được 

nhà văn hóa thì lại hoạt động kém hiệu quả hoặc sử dụng vào những việc 

không đúng mục đích, thậm chí là bỏ không, gây lãng phí tiền của và công 

sức của nhân dân. Để khắc phục tình trạng này, trước hết cần có sự quan 

tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương. Lãnh đạo một số địa phương 

chưa nhận thức đầy đủ về vai trò văn hóa trong cuộc sống tinh thần của 

người dân, đặc biệt là sự cần thiết phát triển kinh tế, đối với xây dựng đời 

sống văn hóa cho nên chưa chú trọng đến việc quy hoạch xây dựng, dành 

diện tích đất đai cho xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, thư viện, nhất là 

trong bối cảnh đất đai ở các vùng ven đô, có dự án đang ngày càng đắt giá. 

Có địa phương thực hiện xây nhà văn hóa cũng chỉ làm theo phong trào, 

mang tính hình thức mà không thật sự quan tâm đến việc sử dụng nó như 

thế nào, đưa vào hoạt động ra sao để góp phần thiết thực vào công tác 

phong trào ở địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và duy 

trì hoạt động, tiếp thêm sức sống cho các nhà văn hóa cơ sở. 

Hằng năm UBND huyện đều phối hợp với các ngành liên quan tổ 

chức truyền dạy đánh chiêng cho thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số và 

đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: phối hợp với Trung tâm Văn hóa 

tỉnh tổ chức 1 lớp dạy đánh chiêng tại buôn H’ra Ea H’ning (xã Đray 
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Bhăng) cho 10 học viên (2010); phối hợp với Sở VH-TT-DL mở 4 lớp tại 

xã Ea Ktur với 40 học viên (2013) và 3 lớp với 30 học viên (2014)… Chú 

Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin (VH-TT) huyện 

cho biết, từ năm 2010 đến nay, huyện đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 

10 lớp truyền dạy đánh chiêng với sự tham gia của 110 học viên và 10 nghệ 

nhân truyền dạy, nâng tổng số người biết đánh chiêng trên địa bàn huyện 

lên 150 người, trong đó có 22 nghệ nhân biết chỉnh chiêng; thành lập 12 

đội chiêng trẻ và 16 đội chiêng nghệ nhân lớn tuổi. 

2.2.4.3. Thực trạng về quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

- Việc bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống hiện nay gặp 

nhiều khó khăn, đa số các hoạt động nghệ thuật về tuồng, chèo, cài lương ít 

được giới trẻ đón nhận. Thời gian qua, với sự tham gia hưởng ứng tích cực 

của các cấp, ngành và nhân dân, chất lượng, hiệu quả của phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Cư Kuin không ngừng 

được nâng cao, trong đó nghệ thuật truyền thống được chú trọng. Chỉ tính 

riêng từ năm 2011 đến nay, UBND huyện phối hợp với Sở Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa tỉnh vận động già làng, nghệ nhân mở 

10 lớp học đánh chiêng cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số  trong huyện 

và trở thành một hoạt động thường niên vào mỗi dịp hè. Bên cạnh đó, 

Phòng cũng tích cực sưu tầm và vận động người dân bảo tồn được 157 nhà 

dài truyền thống, 135 bộ cồng, chiêng đồng. Những năm trở lại đây, các 

hoạt động gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên 

địa bàn huyện được phát huy là nhờ vào hiệu quả của phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. 

Các hoạt động thường tổ chức tại trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, do 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có 

như: Nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ 
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văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao hoặc đài truyền thanh, trung tâm học 

tập công đồng ở xã; 

Thống kê gần nhất về hiện vật văn hóa các dân tộc do Sở VHTTDL 

tỉnh Đắk Lắk thực hiện đã từ năm 2011. Theo đó, toàn tỉnh còn có 2.307 bộ 

chiêng đủ chiếc, trong đó chiêng dân tộc Ê Đê có 2.064 bộ, M’Nông 146 

bộ, J’Rai 62 bộ, Xê Đăng 8 bộ, Bru – Vân Kiều có 9 bộ. So với số liệu 

thống kê năm 1993, đã thất thoát khoảng 2.000 bộ cồng chiêng. 

UBND huyện đã chỉ đạo ngành Văn hóa huyện tiến hành điều tra, 

khảo sát số lượng cồng chiêng, nghệ nhân và các hoạt động gắn với sinh 

hoạt cồng chiêng trên địa bàn. Ngành Văn hóa huyện thường xuyên tổ chức 

chiếu phim, phóng sự, diễn văn nghệ, tấu chiêng… đến tận các thôn, buôn; 

thực hiện 500 bức tranh cổ động với nội dung bảo tồn và phát huy giá trị 

của không gian văn hóa cồng chiêng; tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng 

chiêng, dân ca dân vũ 2 năm/lần… 

Hằng năm UBND huyện đều phối hợp với các ngành liên quan tổ 

chức truyền dạy đánh chiêng cho thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số và 

đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: phối hợp với Trung tâm Văn hóa 

tỉnh tổ chức 1 lớp dạy đánh chiêng tại buôn H’ra Ea H’ning (xã Đray 

Bhăng) cho 10 học viên (2010); phối hợp với Sở VH-TT-DL mở 4 lớp tại 

xã Ea Ktur với 40 học viên (2013) và 3 lớp với 30 học viên (2014)… Anh 

Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin (VH-TT) huyện 

cho biết, từ năm 2010 đến nay, huyện đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 

10 lớp truyền dạy đánh chiêng với sự tham gia của 110 học viên và 10 nghệ 

nhân truyền dạy, nâng tổng số người biết đánh chiêng trên địa bàn huyện 

lên 150 người, trong đó có 22 nghệ nhân biết chỉnh chiêng; thành lập 12 

đội chiêng trẻ và 16 đội chiêng nghệ nhân lớn tuổi. Bên cạnh đó, năm 2011 

UBND huyện cũng đã mua 1 bộ chiêng trị giá 20 triệu đồng tặng buôn 

Kram, xã Ea Tiêu và cấp 5 bộ chiêng cho các buôn trên địa bàn huyện. Già 
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Y Thăn Bkrông, sinh 1947, nghệ nhân đánh chiêng tại buôn H’luk, xã Ea 

Tiêu tâm sự: “Trong những năm qua, các cấp chính quyền đã quan tâm, tổ 

chức các lớp dạy đánh chiêng cho lớp trẻ, đây là niềm vui đối với những 

người già như chúng tôi, khi thấy con cháu vẫn không quên văn hóa truyền 

thống. Những hoạt động thiết thực này giúp bà con nhận thức rõ hơn tầm 

quan trọng của văn hóa cồng chiêng trong đời sống của mình”. 

Bên cạnh đó, công tác phục dựng và duy trì các nghi lễ, lễ hội của 

đồng bào dân tộc thiểu số bản địa cũng được Đảng bộ và chính quyền hết 

sức quan tâm và giao cho Phòng VH-TT huyện tham mưu tổ chức thực 

hiện. Qua đó nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đã được khôi phục 

và thường xuyên tổ chức hằng năm như: Lễ cúng bến nước tại buôn H’ra 

Ea H’ning và H’ra Ea Tăl, xã Dray Bhăng; lễ cầu mưa tại buôn Kô Êmông, 

xã Ea Bhôk; lễ hội dân gian Việt Bắc tại thôn 4, xã Cư Êwi… Kết hợp với 

việc phục dựng lễ hội, công tác xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cũng 

được quan tâm vì đây chính là nơi sinh hoạt văn hóa truyền thống, tập hợp 

người dân và là điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, sáng 

tạo các giá trị văn hóa. Ông Nguyễn Đức Hanh, Trưởng Phòng VH-TT 

huyện cho biết, hiện trên địa bàn huyện có khoảng 30% các nhà văn hóa 

cộng đồng hoạt động thường xuyên như mở các lớp truyền dạy đánh 

chiêng, dệt thổ cẩm, tổ chức các nghi lễ, lễ hội, trong đó nổi bật như nhà 

văn hóa cộng đồng buôn Kram (xã Ea Tiêu), buôn H’ra Ea H’ning (xã Dray 

Bhăng), buôn Pu Huê, buôn Jung A (xã Ea Ktur), buôn Kô Êmông (xã Ea 

Bhốk)… Ông Hanh cho hay: “Việc phục dựng các lễ hội và thường xuyên 

tổ chức hoạt động sinh hoạt tại các nhà cộng đồng đã tạo sân chơi lành 

mạnh, là nơi giao lưu văn hóa và trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn di 

sản văn hóa giữa đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện”. Tuy nhiên, bên 

cạnh thành tựu vẫn còn rất nhiều khó khăn. 
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Để khảo sát thật sự có ý nghĩa và chính xác, người nghiên cứu khảo 

sát 100 người dân, thu được kết quả: 

Bảng 2.5. Khảo sát người dân về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng ở huyện Cư Kuin 

TT Nội dung 
Ý kiến 

1 2 3 4 5 

1 

Các loại hình nghệ thuật biểu diễn cồng 

chiêng trở nên sinh động, phong phú với 

những hình thức, thể loại đa dạng, nội 

dung hấp dẫn 

21 26 44 6 3 

2 

Nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng của 

huyện ngày càng đáp ứng kịp thời, linh 

hoạt thị hiếu, nhu cầu khác nhau của công 

chúng 

22 25 44 7 2 

3 

Biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng của 

huyện có những tác phẩm tốt, những 

chương trình, vở diễn hấp dẫn 

20 23 45 8 4 

4 

Cơ sở vật chất của huyện đáp ứng được 

những yêu cầu về công năng biểu diễn 

chuyên nghiệp và nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa nghệ thuật của công chúng 

22 24 38 10 6 

5 
Hoạt động xây dựng nghệ thuật cồng 

chiêng của huyện tốt 
23 26 37 9 5 

6 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động 

của huyện tốt qua nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng 

22 27 40 8 3 

7 Hoạt động tổ chức câu lạc bộ biểu diễn 23 25 39 9 4 
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cồng chiêng của huyện tốt 

8 

Thường xuyên tổ chức hoạt động nghệ 

thuật giáo dục truyền thống biểu diễn cồng 

chiêng  

23 22 42 8 5 

9 

Hoạt động tổ chức văn nghệ biểu diễn 

cồng chiêng của huyện đa dạng, sáng tạo, 

thu hút sự tham gia của người dân 

25 26 35 8 6 

10 

Số lượng và chất lượng các câu lạc bộ 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng 

chiêng đáp ứng đúng nhu cầu của người 

dân 

15 23 48 9 5 

11 

Số lần tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn cồng chiêng đáp ứng đúng nhu cầu 

của người dân 

22 26 38 10 4 

12 

Các cơ quan, ban ngành Đoàn thể quan 

tâm đến chất lượng hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn cồng chiêng 

24 20 46 8 2 

13 

Nhìn chung hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn cồng chiêng ở huyện đạt kết quả tốt, 

hiệu quả cao 

23 24 40 9 4 

 

Các ý kiến về hoạt động nghệ thuật của huyện tương đối tốt, tuy 

nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm ở các ý kiến phân vân và chưa 

tốt. Các cơ quan cũng cần chú tâm để có các biện pháp kịp thời nhằm nâng 

chất lượng hoạt động nghệ thuật của huyện. 

Hiện nay đồng bào dân tộc Ê đê trong huyện vẫn còn lưu giữ được 

một số nét văn hóa truyền thống đặc sắc của mình và vẫn duy trì một số lễ 



42 
 

 

 

hội có sử dụng cồng chiêng như: Lễ cúng bến nước tại buôn H’ra Ea 

H’ning và H’ra Ea Tăl, xã Dray Bhăng; lễ cầu mưa tại buôn Kô Êmông, xã 

Ea Bhôk ... Tuy nhiên cũng không còn nhiều so với trước đây và đang ngày 

một mai một dần. 

Huyện Cư Kuin là một trong số những địa phương vẫn còn những 

nghệ nhân lớn tuổi có khả năng diễn tấu cũng như dạy đánh cồng chiêng, 

khả năng chỉnh chiêng và nhớ được các bản chiêng...Vì vậy việc bảo tồn 

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại huyện Cư Kuin là một 

việc làm rất cần được sự quan tâm chung tay của các ban ngành đoàn thể 

và người dân. Bên cạnh đó còn có những tồn tại như: 

- Việc sưu tầm, chỉnh lí các bài chiêng (cổ và mới) để làm căn cứ bảo 

tồn, phát triển còn bỡ ngỡ. 

- Mất dần những nghệ nhân – người nắm giữ nhịp sống của cồng 

chiêng trong các buôn làng. 

- Việc bảo tồn, giữ gìn Không gian văn hóa và địa điểm các lễ hội 

vẫn chưa được quan tâm, triển khai đúng mức. 

2.2.4.4. Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng quản lý hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

a. Nhận thức về bảo tồn văn hóa cồng chiêng của người dân 

Một thực tế dễ dàng nhận thấy ở Tây Nguyên nói chung, Cư Kuin 

nói riêng hiện nay là số lượng cồng chiêng đã bị suy giảm đáng kể, hồn 

thiêng của tiếng cồng, tiếng chiêng cùng với những bản cồng chiêng đang 

dần mất đi theo năm tháng và những nghệ nhân chỉnh cồng chiêng, chơi 

cồng chiêng cũng thưa vắng dần trong các cộng đồng bản địa. Những năm 

gần đây, cồng chiêng có xu hướng đời thường hóa, từ đời sống nghi lễ 

bước ra để chuyển thành sinh hoạt thường ngày, tham gia vào hoạt động du 

lịch ở địa phương. Điều này đã có những tác động không nhỏ đến đời sống 
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và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng của đồng bào các tộc người bản địa Cư 

Kuin 

Trong quá trình khảo sát, tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), 

nhận thấy rất ít gia đình còn lưu giữ cồng chiêng, Cụ thể gia đình ông Y 

Kuâo còn giữ được nhiều vật cổ, quý hiếm như: Ghế Kpan, 3 bộ chiêng và 

các loại nhạc cụ Đing năm, Đing Tak Ta, Ching kram... Thỉnh thoảng lại có 

những kẻ lạ đến gạ mua bằng mọi giá nhưng ông cương quyết khước từ. 

Ông cho biết: “Tất cả những thứ này là vật ông bà xưa để lại, để dùng trong 

các lễ hội cúng tế thần linh nên dù đói ăn thiếu mặc, tôi cũng không bán. 

Trong buôn, số nhà giữ được chiêng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người già 

ít đánh, đám trẻ không mấy mặn mà, chiêng bỏ không ở xó nhà. Có người 

bán, giá từ vài triệu đến vài chục triệu một chiếc hoặc một dàn chiêng, tùy 

loại to, nhỏ và nguyên liệu đúc chiêng có pha vàng hay không.” 

Ông Y Chen Niê - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ văn hóa thuộc Sở 

VHTTDL tỉnh Đắk Lắk xác nhận: “Vấn đề mua bán cồng chiêng và các đồ 

vật khác của đồng bào dân tộc thiểu số rất đáng báo động” . Mặc dù Sở đã 

đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, đồng thời trang bị chiêng, 

trống cho phòng văn hóa thông tin huyện, nhà văn hóa xã nhằm khích lệ, 

tạo không gian sinh hoạt văn hóa cồng chiêng cho đồng bào tại chỗ. Ngoài 

ra Sở còn phục dựng nhiều lễ hội, tổ chức truyền dạy cồng chiêng, truyền 

lửa đam mê cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy, gìn giữ nhưng vấn đề bảo tồn 

văn hóa cồng chiêng vẫn còn nhiều bất cập.  

b. Giao lưu văn hóa với thế giới 

Du lịch cồng chiêng phát triển là một trong những nguyên nhân dẫn 

đến thay đổi lối sống của đồng bào địa phương, nhất là thế hệ trẻ. Làm cho 

đồng bào địa phương có tư tưởng sùng ngoại, có tâm lý tự ti và coi thường 

truyền thống văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, cách làm du lịch cồng 

chiêng hiện nay nặng về du lịch mà không coi trọng yếu tố phát triển bền 
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vững nên dẫn tới nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh, mai một dần di sản 

văn hóa dân tộc và ô nhiễm môi trường 

Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch cũng gây ra những ảnh hưởng 

tiêu cực đến văn hóa cồng chiêng. Những ảnh hưởng tiêu cực này không 

phải do bản thân hoạt động du lịch gây ra mà do sự yếu kém về pháp luật, 

hành chính, về quản lý kinh doanh gây ra. Một số ảnh hưởng tiêu cực của 

hoạt động du lịch đến văn hóa cồng chiêng Tây 

2.2.5. Đánh giá chung 

2.2.5.1. Thành tựu 

Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ngày càng đáp ứng kịp thời, linh hoạt 

thị hiếu, nhu cầu khác nhau của công chúng. Các loại hình nghệ thuật biểu 

diễn trở nên sinh động, phong phú với những hình thức, thể loại đa dạng, 

nội dung hấp dẫn... tạo sinh khí và sắc thái mới cho đời sống tinh thần xã 

hội. 

Đội ngũ diễn viên, nhạc công quần chúng vừa có khả năng tập hợp, 

tổ chức phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, vừa sáng tác kịch bản, 

ñạo diễn. Với niềm đam mê nghệ thuật các diễn viên, nhạc công không 

chuyên đã góp phần vào việc duy trì, bảo tồn và phát triển các loại hình 

nghệ thuật truyền thống của quê hương 

Xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón lễ hội 

giao thừa, tham gia các cuộc liên hoan, hội thi cấp tỉnh và khu vực và tổ 

chức các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ vào các dịp lễ lớn như: ngày thành 

lập Đảng, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Giỗ tổ Hùng 

Vương, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh 2/9…với hơn 105 buổi văn nghệ, 43 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn 

thu hút đông đảo người xem, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân 

dân và chọn ra các tiết mục đạt giải cao để dự Hội thi cấp tỉnh, cấp khu 

vực. 
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2.2.5.2. Hạn chế 

Bên cạnh những mặt tích cực, ngành nghệ thuật biểu diễn hiện nay 

vẫn còn những tồn tại, bất cập. Một số quốc gia lớn đang tạo áp lực đến đời 

sống văn hóa, nghệ thuật của nước ta, tác động không nhỏ vào quá trình 

nhận thức và thị hiếu về nghệ thuật, thẩm mỹ, dẫn đến hiện tượng một bộ 

phận giới trẻ đã bị lệch chuẩn về văn hóa. Trước sức ép về nhu cầu hưởng 

thụ cuộc sống, một số nghệ sỹ, người mẫu bất chấp quy định của pháp luật, 

coi thường chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dẫn đến những hành vi vi 

phạm về thuần phong mỹ tục, đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân 

tộc. Những hành vi sai phạm này đã tác động xấu đến nhận thức của giới 

trẻ, làm suy giảm các chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ của văn học 

nghệ thuật đối với đời sống xã hội. 

Văn hóa cồng chiêng đang đứng trước nguy cơ của sự mai một do 

nhiều nguyên nhân. 

- Việc sưu tầm, chỉnh lí các bài chiêng (cổ và mới) để làm căn cứ bảo 

tồn, phát triển còn nhiều bỡ ngỡ. 

- Mất dần những nghệ nhân già – người nắm giữ nhịp sống của cồng 

chiêng. 

- Trước đây, tại xã Ea Bhôk hằng năm, có tổ chức lễ cầu mưa và sử 

dụng cồng chiêng nhưng trong hai năm qua do nghệ nhân chịu trách nhiệm 

làm lễ đã qua đời nên lễ cầu mưa đã không được tổ chức nữa. Hiện nay, tại 

buôn Pu Huê vẫn còn có đội cồng chiêng trẻ nhưng không còn các lễ hội. 

- Việc bảo tồn, giữ gìn Không gian văn hóa và địa điểm các lễ hội 

vẫn chưa được quan tâm, triển khai đúng mức. Tại bến nước của buôn Hra 

Ning, thuộc xã Đray Bhăng, công tác bảo quản chưa thật sự tốt. 

2.2.5.3. Nguyên nhân 

- Sự bùng nổ tự phát của nhiều thành phần tham gia hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng dẫn đến tình trạng cơ quan quản lý 
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nhà nước trên địa bàn huyện khó quản lý về số lượng, nhân thân của các cá 

nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên địa 

bàn được giao quản lý. 

-  Văn hóa cồng chiêng đang đứng trước nguy cơ của sự mai một do 

nhiều nguyên nhân. Trước hết, đó là những nguyên nhân bắt nguồn từ 

những biến đổi hết sức lớn lao trong đời sống vật chất và tinh thần của cư 

dân, cùng với những biến đổi của môi trường tự nhiên và xã hội mà cư dân 

Tây Nguyên sinh sống.  

- Do nguồn kinh phí hoạt động hạn chế (chế độ bồi dưỡng cho cộng 

tác viên, diễn viên thấp), chưa có chính sách ưu đãi đối với lực lượng diễn 

viên, nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến việc huy ñộng lực lượng tham gia các 

chương trình biểu diễn, cũng như thu hút được những tài năng trẻ về địa 

phương công tác. 

- Việc tập hợp đủ người đánh chiêng cũng không dễ dàng như xưa 

bởi trong một buôn, mọi người lại theo những tôn giáo, tín ngưỡng khác 

nhau. Trong khi đó, bản thân những bản nhạc cồng chiêng còn giữ lại đến 

nay cũng quá ít ỏi. Với lớp trẻ, nhiều bài cồng chiêng trở nên đơn điệu, 

nhàm chán, khó hiểu. Người ta không thể thực hiện những bài cồng chiêng 

cúng lúa trên rẫy giờ đã trồng toàn cà phê, tiêu. Nhiều gia đình mang bán 

những bộ cồng chiêng. 

Nguy cơ mai một cồng chiêng còn thể hiện ở các bài bản nhạc 

chiêng dần dần bị lãng quên. Các nghệ nhân trải qua thời gian, do nhiều tác 

động khác nhau đã quên nhiều bản nhạc chiêng. Ví dụ như người Mnông 

trước đây có 40 bản nhạc chiêng, nay các nghệ nhân chỉ còn nhớ, lưu 

truyền và trình diễn được 10 bản nhạc chiêng. Mặt khác, những nghệ nhân 

có đôi tai thẩm âm, có năng khiếu trong việc chỉnh chiêng cũng thưa vắng 

dần trong các cộng đồng cư dân. 
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Du lịch cồng chiêng phát triển dẫn đến việc hàng hóa hóa, thương 

mại hóa, làm tầm thường các giá trị văn hóa cồng chiêng của các tộc người 

bản địa. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách và vì mục đích 

kiếm được nhiều tiền, nhiều đội biểu diễn cồng chiêng hiện nay đã tước bỏ 

“nội dung chân chính” của giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, chỉ giữ 

lại cái “vỏ ngoài” của nó và ra sức phục chế nhằm thỏa mãn hứng thú và sự 

hiếu kỳ, chuộng lạ của du khách. Ngoài ra, để thu hút du khách một số đội 

chiêng còn tự ý “cải tạo”, “sáng tạo” nhiều giá trị văn hóa dân tộc và địa 

phương nhằm làm ra hàng hóa kiếm tiền. Những hiện tượng trên dẫn đến 

hệ quả là sinh hoạt văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên có thể được tổ chức ở 

bất cứ chỗ nào, bất kỳ lúc nào gây tổn hại nghiêm trọng đến truyền thống 

văn hóa lâu đời của di sản dân tộc. Hầu hết khách du lịch là người từ địa 

phương khác đến Tây Nguyên nên không phân biệt được sự “thay đổi” này 

và ngộ nhận rằng mình đã được “thưởng thức” một loại hình sinh hoạt văn 

hóa đặc trưng - di sản văn hóa được UNESCO công nhận là “Kiệt tác văn 

hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại”.  

Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ trồng cây lúa rẫy sang cây công 

nghiệp (cà phê, cao su, ca cao…), đã dẫn đến sự suy giảm những sinh hoạt 

cồng chiêng gắn với hoạt động sản xuất truyền thống. Không gian buôn 

làng, khu nhà mồ, bến nước... là không gian văn hóa cồng chiêng, đã bị thu 

hẹp hoặc thay thế bằng nhà xây kiên cố, giếng khoan. Đời sống và sinh 

hoạt hiện đại làm thay đổi nhận thức về tính thiêng và tính cộng đồng của 

văn hoá cồng chiêng. 

Kinh tế xã hội phát triển nên xuất hiện nhiều loại hình giải trí mới 

thu hút giới giới trẻ, do đó, việc hướng họ theo học cồng chiêng và các loại 

hình văn hóa dân tộc trở nên khó khăn. Lớp trẻ chưa thật sự yêu thích, quan 

tâm đến cồng chiêng trong khi nhiều nghệ nhân giỏi (từ nghệ nhân chỉnh 
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sửa chiêng đến nghệ nhân trình diễn, múa xoang) do tuổi tác cao, lần lượt 

qua đời. 

Tiểu kết chương 2 

Hoạt động nghệ thuật nói chung và biểu diễn cồng chiêng nói riêng 

đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam 

nói chung và người dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk nói riêng. Dựa vào 

cơ sở lý thuyết đã khái quát ở chương 1, trong chương 2, người nghiên cứu 

đã kháo sát thực trạng các hoạt động, từ đó đưa ra những đánh giá chung về 

thực trạng, xác định nguyên nhân thực trạng  

Qua khảo sát, nhận thấy còn nhiều khó khăn, hạn chế, vì vậy người 

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao quản lý hoạt động 

nghệ thuật của huyện, được trình bày ở chương 3 
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT 

HUYỆN CƯ KUIN 

Định hướng chung là hạn chế các cuộc thi, liên hoan có tính hình 

thức, chú trọng đến các cuộc thi, liên hoan mang tính nghệ thuật cao; đa 

dạng hóa các hình thức tổ chức cuộc thi, liên hoan; chủ động tiếp nhận các 

công nghệ tổ chức sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp; đầu tư cho các tác 

phẩm nghệ thuật đỉnh cao, các tác giả, tác phẩm được công chúng đánh giá 

cao. 

Đối với nghệ thuật cồng chiêng truyền thống: Bảo tồn có chọn lọc 

một số loại hình nghệ thuật tiêu biểu thông qua việc định kỳ tổ chức hai 

năm một lần các cuộc thi theo các chủ đề, vùng miền hay theo các lớp tuổi. 

Mở các khóa đào tạo ngắn hạn về các xu hướng nghệ thuật mới, các kỹ 

năng mới trong viết kịch bản, về đạo diễn, mỹ thuật, âm thanh ánh sáng, 

hay các kiến thức về kỹ năng quản trị khác; Bảo tồn gắn với các mô hình tổ 

chức biểu diễn thích hợp, với các nhóm, đội, cá nhân nghệ sĩ độc lập, theo 

hình thức tư nhân, hoạt động không chuyên hay chuyên nghiệp, bên cạnh 

việc duy trì các hoạt động của các đơn vị nhà nước. 

Xây dựng ở các đơn vị nghệ thuật bộ phận chuyên nghiệp về 

marketing và giáo dục nghệ thuật để phát triển khán thính giả, nâng khả 

năng tiếp cận công chúng của các nhà hát bằng các nghiệp vụ quản lý hiện 

đại như xây dựng trang web, phát triển các công cụ quảng cáo, liên kết 

truyền thông, mở các chương trình giáo dục nghệ thuật cho trẻ em, cho các 

khán thính giả tiềm năng hay mục tiêu của mỗi đơn vị nghệ thuật. 

3.1. Những vấn đề đặt ra 

Quản lí hoạt động cấp phép, quản lý đơn vị tổ chức và quản lý đội 

ngũ nghệ sĩ, diễn viên. Vấn đề đặt ra cho các chủ thể quản lý là phải căn cứ 

tình trạng thực tế, dựa trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và 
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pháp luật của nhà nước đề ra các biện pháp có tính chiến lược nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

Biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng không chỉ giữ vai trò đặc biệt trong 

đời sống xã hội mà còn là một bộ phận của nền kinh tế thị trường, phát 

triển trong năng động, sáng tạo. Nhưng những mặt trái của kinh tế thị 

trường và xu thế toàn cầu hóa đang đẩy nghệ thuật biểu diễn vào tình trạng 

lộn xộn, gây tác hại về văn hóa, chính trị, tư tưởng...Cần có sự quản lý chặt 

chẽ và sự ủng hộ, góp sức của người dân trong các hoạt động  gìn giữ văn 

hóa nghệ thuật dân tộc, phát huy cái hay cái đẹp của nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng 

3.2. Giải pháp về nhận thức 

3.2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

Tác động của nghệ thuật vào hoạt động nhận thức cũng thể hiện một 

cách đặc thù dưới nhiều hình thức khác nhau của đời sống tinh thần con 

người, trước hết với tính cách là sự tái hiện thế giới hiện thực trong hoạt 

động thẩm mỹ và trong nghệ thuật. 

Trong quá trình đi biểu diễn, xây dựng đội văn nghệ ở cơ sở các 

tuyên truyền viên, biên đạo múa còn kết hợp tuyên truyền đến đồng bào 

nhân dân các dân tộc các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hoá, bản văn 

hoá, cũng như vận động bà con không sinh con thứ ba, xoá bỏ các hủ tục 

lạc hậu trong tang ma, cưới hỏi gây tốn kém… 

Phát triển công nghệ tổ chức sự kiện trong lĩnh vực nghệ thuật nhằm 

nâng cao hiệu quả tuyên truyền; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ 

thuật ngày càng cao của công chúng, nhất là ở khu vực đô thị, góp phần thu 

hút khách du lịch quốc tế tại các điểm du lịch. 

Nhà nước đầu tư nâng cao năng lực tổ chức sự kiện của các đoàn 

nghệ thuật do địa phương quản lý, bao gồm các đào tạo dài hạn và ngắn 

hạn, theo các chuyên đề mang tính chuyên sâu. 
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Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các 

cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở về vai trò trách nhiệm trong 

việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng; tuyên truyền sâu rộng 

trong quần chúng nhân dân, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo 

tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng bằng nhiều hình thức phong phú, 

đa dạng, sinh động, giúp cho đồng bào ý thức được việc bảo tồn, phát huy 

văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với di sản văn hóa cồng chiêng nhằm ngăn chặn tình trạng chảy 

máu cồng chiêng, có các biện pháp để bảo vệ và xử lý đối với các hành vi 

trộm cắp, hủy hoại cồng chiêng; ban hành Chỉ thị bảo tồn, phát huy di sản 

văn hóa cồng chiêng trong thời kỳ mới. Thường xuyên tổ chức các hoạt 

động văn hóa cồng chiêng trong sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, trong các hoạt 

động du lịch, văn hóa; hai năm một lần tổ chức ngày hội văn hóa cồng 

chiêng Đăk Lăk; chú trọng đưa hoạt động văn hóa truyền thống, trong đó 

có cồng chiêng vào sinh hoạt trong nhà sinh hoạt cộng đồng của đồng bào 

các dân tộc bản địa. Phối hợp với các nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, 

nhạc cụ dân tộc cho con em đồng bào dân tộc trong cộng đồng. Động viên, 

khuyến khích các nghệ nhân, các đội chiêng và gia đình gìn giữ phát huy 

văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng. Từng bước đưa văn hóa 

cồng chiêng vào chương trình chính khóa của Trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật, các trường dân tộc nội trú. Vận động các nguồn xã hội hóa của 

các tổ chức, cá nhân để thực hiện công tác bảo tồn, phát huy di sản Không 

gian văn hóa cồng chiêng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin như 

đài phát thanh, truyền hình, báo chí, ấn phẩm văn hóa, website… để mọi 

người hiểu được nơi đang lưu giữu một tài sản văn hóa phi vật thể vô giá. 

Biên soạn và xuất bản các văn hóa phẩm về không gian văn hóa cồng 

chiêng (tờ gấp, sách nghiên cứu, sách ảnh, đĩa CD, VCD, DVD,…) để giới 
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thiệu cho mọi người, nhất là khách du lịch trong và ngoài nước hiểu và yêu 

quý giá trị mang tầm  nhân loại của không gian văn hóa cồng chiêng. Từ 

hiểu, quan tâm, yêu mến di sản này, du khách sẽ tìm đến n để được khám 

phá, được chứng kiến tận mắt không gian văn hóa cồng chiêng mà từ trước 

họ mới chỉ biết  được qua sách, báo,… - 

3.2.2. Tăng cường sự quản lý lãnh đạo 

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát 

huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở các cấp trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ 

chức, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, biểu 

dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, 

khắc phục những mặt yếu kém trong các hoạt động và phong trào liên quan 

đến công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. 

Nhà nước cần xây dựng chính sách nâng cao mọi quyền hưởng thụ 

của nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật, kết hợp với sự đầu tư, hỗ trợ kinh phí 

của huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk trong việc tăng thêm tiền bồi dưỡng cho 

diễn viên trong các buổi tập và biểu diễn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

các nghệ sĩ tự do sáng tạo. Mặt khác, khuyến khích thành lập các đơn vị tổ 

chức sự kiện, trung tâm biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích gia tăng sức 

cạnh tranh cho các đơn vị nghệ thuật công lập, thúc đẩy sự phát triển trong 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện Cư Kuin. 

Xây dựng những quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật cồng 

chiêng trong du lịch trên địa bàn huyện Cư Kuin. Trước hết cần xây dựng 

đề án cấp thẻ hành nghề cho đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn 

nghệ thuật trong du lịch để góp phần làm tốt công tác quản lý và tăng phần 

trách nhiệm nghề nghiệp cho các nghệ sĩ. Sau đó, cần xây dựng hệ thống 

các văn bản quy định cụ thể để điều chỉnh mọi hành vi của hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật ca – múa – nhạc trong du lịch ở huyện. 
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Đổi mới cơ chế quản lý, trước hết là về tổ chức. Cần phải thiết lập ra 

một tổ chức mới phù hợp với nhiệm vụ hoạt động nghệ thuật của huyện và 

du lịch của huyện hiện nay. Đó là một tổ chức gồm ba thành tố cơ bản: Nhà 

quản lý văn hóa nghệ thuật huyện Cư Kuin – Nhà tổ chức Du lịch ở huyện 

Cư Kuin – các đơn vị nghệ thuật ở huyện Cư Kuin (gồm cả chuyên nghiệp 

và không chuyên). Chức năng của Nhà quản lý văn hóa nghệ thuật – theo 

đường lối văn hóa – văn nghệ của Đảng và Nhà nước Việt Nam; chức năng 

của Nhà tổ chức du lịch – xác định nhu cầu thẩm mỹ nghệ thuật của khách 

du lịch theo các tour; chức năng của các đơn vị nghệ thuật là đáp ứng đúng, 

đủ yêu cầu của Nhà quản lý và Nhà tổ chức du lịch. 

3.3. Quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng  

Người dân Tây Nguyên nói chung, huyện Cư Kuin nói riêng sinh ra 

được đón bằng tiếng chiêng, chết có tiếng chiêng tiễn đưa. Họ sử dụng 

cồng chiêng để làm phương tiện giao lưu với các thần linh trong các dịp lễ 

hội, nghi lễ như: đặt tên, lấy vợ, lấy chồng, làm nhà, mừng lúa mới, cúng 

trời đất, lửa nước, lễ đâm trâu, lễ bỏ mả…Quy hoạch không gian văn hóa 

cồng chiêng tức là để cồng chiêng gắn với cộng đồng, với bản làng để có 

thể gắn cồng chiêng với không gian âm vang của núi rừng tự nhiên, dân dã 

như người dân bản địa chứ không phải cồng chiêng trên sân khấu. Ở Cư 

Kuin hiện nay, công chúng đã quá quen với các lễ hội biểu diễn, thi thố mà 

ở đó phủ lên sự thô mộc vốn làm nên bản sắc Cư Kuin là những yếu tố 

ngoại lai như hóa trang, sàn diễn kịch bản và vô số những kiểu hướng đạo 

văn hóa nửa vời chắp vá do những cán bộ văn hóa cơ sở áp đặt khiến cho 

du khách nhàm chán và không thể cảm nhận được cái chất Cư Kuin nồng 

nàn từ ngàn đời nay. Để nếm trải tận cùng tinh hoa của văn hóa Cư Kuin 

không gì bằng, vào một ngày, một đêm tình cờ đi qua làng bản, tình cờ gặp 

một đám ma, gặp một lễ bỏ mả, một hội mừng lúa mới,…ta sẽ được nghe 

tiếng chiêng trầm hùng, vang dội hoặc náo nức…Tiếng chiêng ở đó sẽ “đời 
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hơn” và đương nhiên sẽ đậm đà bản sắc hơn, bởi vì tiếng chiêng ấy chất 

chứa trong đó truyền thống cả nghìn năm văn hóa. Bởi đó mới là tiếng 

chiêng vẹn nguyên, biểu hiện nỗi niềm tự sự hay là biểu trưng cho mối giao 

kết với thần linh…Tựu trung, cấp độ thiêng liêng tùy thuộc vào từng không 

gian mà ở đó phong tục tập quán còn nguyên bản đến đâu. Ngay tại Cư 

Kuin hiện nay cũng có cách “chơi chiêng” kiểu mới của không ít nhóm 

chiêng trẻ. Họ rủ nhau mua, sưu tầm những chiếc chiêng trôi nổi, thuê nghệ 

nhân gò lại cho đủ các nốt Đồ, rê, mi, pha, son, la, si và thăng giáng, treo 

lên sàn toòng teng trên dưới 20 chiếc để vài ba người cùng gõ nhạc mới. 

Đây cũng là một việc rất tốt nếu những nhóm chiêng trẻ này biết đi đúng 

hướng trong việc quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng Cư Kuin. Tuy 

nhiên, hiện nay cồng chiêng Cư Kuin đang đứng trước nguy cơ bị sân khấu 

hóa. Xoay quanh hiện tượng này đã nổ ra cuộc tranh cãi của hai bên. Bên 

ủng hộ cho rằng nếu không mở hội diễn liên hoan để tạo điều kiện cho các 

đội cồng chiêng giao lưu và tuyên truyền về giá trị của cồng chiêng cho 

quần chúng thì cồng chiêng cũng dần mai một trong cộng đồng. Trong khi 

đó, những người thuộc bên phản đối lại nhấn mạnh việc sử dụng cồng 

chiêng luôn phải gắn với nghi lễ chứ không phải nhằm mục đích giải trí, vì 

vậy sân khấu hóa cồng chiêng là hoàn toàn sai lầm, xúc phạm, báng bổ và 

làm mất đi giá trị quý báu vốn có của cồng chiêng. Cả hai bên đều có 

những lí lẽ riêng hợp lý. Song, nếu biết kết hợp những mặt mạnh của cả hai 

ý kiến này thì việc quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng Cư Kuin sẽ 

thuận lợi hơn. 

Cần quy hoạch các lễ hội sao cho có quanh năm. Kế hoạch các lễ hội 

được xây dựng cùng với kế hoạch của du lịch, giúp cho bất kì khách du lịch 

đi vào thời điểm nào thì ở huyện Cu Kuin cũng có địa phương tổ chức lễ 

hội. 
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3.4. Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ 

3.4.1. Tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu về đội ngũ cán bộ làm công tác 

quản lý hoạt động nghệ thuật 

Xây dựng, điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của các đơn vị nghệ thuật địa phương một cách thống nhất, khoa 

học. Trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị 

cụ thể hoạt động theo đúng lĩnh vực nghệ thuật được Đảng, Nhà nước phân 

công để tránh tình trạng đơn vị nghệ thuật Chèo truyền thống tổ chức biểu 

diễn các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, kịch nói, tạp kỹ, múa rối... 

Không ít trường hợp người làm công tác quản lý nghệ phải kiêm 

nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản theo các chuyên ngành,… gây ra những 

khó khăn không nhỏ và bất cập của hoạt động quan trọng này trong thời 

gian qua. Vì vậy, cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ 

làm công tác quản lý nghệ thuật, trước hết là ở cơ quan lãnh đạo, quản lý. 

Cùng với sử dụng, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ hiện có, cần xây dựng quy 

hoạch và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ 

chuyên môn có đủ tri thức, năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong 

công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nghệ thuật. Đồng thời, xây 

dựng chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp, nhằm trọng dụng nhân tài, 

khuyến khích, động viên những người có trình độ, khả năng tham gia công 

tác quản lý hoạt động nghệ thuật; tăng cường xây dựng, củng cố các thiết 

chế văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa ở đơn vị cơ sở. 

3.4.2. Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác 

quản lý hoạt động nghệ thuật 

Không ngừng nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ quản lý 

hoạt động nghệ thuật là yêu cầu khách quan. Đội ngũ cán bộ này không chỉ 

là nghệ sĩ, am hiểu về lĩnh vực mình quản lý, mà trước hết phải có đủ tiêu 

chuẩn của người cán bộ; có phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung 
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thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm mọi chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, 

điều lệ, quy định của Quân đội; gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ. 

Cấp ủy, cán bộ chủ trì các đơn vị nghệ thuật cần quan tâm phát hiện 

những cán bộ, diễn viên, học viên, sinh viên được đào tạo cơ bản, có trình 

độ, năng lực chuyên môn tốt, tâm huyết với sự nghiệp hoạt động nghệ 

thuật, tự nguyện phục vụ trong quân đội, đáp ứng được các tiêu chuẩn, tiêu 

chí để tạo nguồn tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ. 

Động viên, khuyến khích cán bộ tự học tập, tự rèn luyện, tự nghiên 

cứu để nâng cao trình độ. Cùng với đào tạo cơ bản tại nhà trường, cần tích 

cực đưa cán bộ vào hoạt động thực tiễn, mạnh dạn giao nhiệm vụ, hướng 

dẫn, chỉ đạo cụ thể và đặt ra yêu cầu cao trong hoạt động nghệ thuật để 

thông qua thực tiễn hoạt động tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ năng 

lực chuyên môn nghiệp vụ. 

3.5. Giải pháp về thể chế, chính sách 

Xem trọng việc cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về nghệ 

thuật, tạo hành lang pháp lý để công tác quản lý hoạt động nghệ thuật được 

tiến hành đồng bộ. Qua đó, đảm bảo vừa phát huy được tính sáng tạo, tính 

nghệ thuật, vừa giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động 

nghệ thuật. 

Cần hướng mạnh việc phân định chức năng, quyền hạn, phạm vi 

quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật ở cơ sở; đồng thời, phát huy vai 

trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị, 

lấy cơ sở làm trung tâm để đề ra các chính sách, văn bản quản lý hoạt động 

nghệ thuật trong. Thực tế cho thấy, trong lĩnh vực nghệ thuật, quần chúng 

vừa là người thưởng thức, vừa là người thẩm định các tác phẩm nghệ thuật, 

nên chỉ xuất phát từ cơ sở, lấy cơ sở là trung tâm mới có những quyết sách 
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đúng, phù hợp nhu cầu phát triển của đời sống văn hóa, tinh thần ở các đơn 

vị trong toàn quân. 

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt dộng 

nghệ thuật. Sự bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế đang có xu thế biến 

thế giới thành một “ngôi làng toàn cầu”, đan xen cả tích cực và tiêu cực. 

Mặt khác, hiện nay các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng, coi văn 

hóa như là những công cụ hữu hiệu để tác động vào con tim, khối óc con 

người, nhằm chuyển hóa con người theo mục đích của họ; đặt ra những yêu 

cầu mới, cấp bách, cần phải tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về văn hóa nói chung, quản lý nghệ thuật nói riêng. Điều đó, đòi 

hỏi các cấp phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động nghệ 

thuật; chú trọng phối hợp giữa ngành, lực lượng chức năng để kiểm soát 

chặt chẽ các sản phẩm văn hóa du nhập từ bên ngoài vào môi trường quân 

đội dưới mọi hình thức. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ 

chức đảng, phát huy vai trò giám sát, phản biện của cán bộ, đảng viên, 

chiến sĩ, Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên, Công đoàn,… đối với việc 

tổ chức và quản lý hoạt động nghệ thuật ở đơn vị cơ sở. 

Cần quy hoạch lại thiết chế làng ở Cư Kuin một cách hệ thống theo 

mô hình đồng nhất từng cộng đồng để thuận lợi cho việc quản lý và phát 

triển kinh tế - xã hội. Mô hình làng tiêu biểu cho từng cộng đồng và theo 

từng cụm cộng đồng, theo vùng cộng đồng gắn với môi trường văn hóa, 

sinh thái, môi trường tâm linh và phát triển các làng nghề thủ công truyền 

thống Cư Kuin. 

3.6. Giải pháp về đầu tư 

Xây dựng một số nhà hát đạt chuẩn quốc tế và là điểm đến, biểu 

tượng của một số tỉnh, thành phố, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về mặt 

kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và các kỹ xảo khác của các chương 

trình biểu diễn nghệ thuật trong nhà và ngoài trời 
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Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật: bao gồm trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị 

âm thanh, ánh sáng biểu diễn lưu động theo hướng từng bước nâng cấp và 

đầu tư mới thiết bị âm thanh, ánh sáng cho các đơn vị nghệ thuật chuyên 

nghiệp theo hướng sử dụng trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, gọn nhẹ, phù 

hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới. Chú trọng công tác đào tạo và nâng cao 

trình độ về chuyển giao, ứng dụng, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các máy 

móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ mới. Chú ý 

đầu tư đồng bộ các bao bì, thùng bảo quản có chất lượng cao, dễ lắp đặt và 

vận hành, phù hợp điều kiện lưu động; dự phòng với số lượng hợp lý các 

linh kiện hay hỏng hóc để thay thế như: bóng đèn, dây, giắc cắm...Đầu tư 

có trọng điểm các thiết bị vận chuyển diễn viên, trang thiết bị biểu diễn, 

đặc biệt là vùng khó khăn. 

Đảm bảo nguồn ngân sách hàng năm cấp cho các hoạt động theo tỷ 

lệ GDP; Giảm dần ngân sách cấp cho nhóm biểu diễn nghệ thuật hiện đại 

theo lộ trình xã hội hoá, dần hướng tới tự chủ toàn phần kinh phí hoạt động 

thường xuyên. Nhà nước cấp kinh phí căn cứ vào dự toán kinh phí hoạt 

động hàng năm của các đơn vị. Nhà nước cấp kinh phí căn cứ vào yêu cầu 

và kết quả thẩm định của Hội đồng nghệ thuật cấp Nhà nước về các dự án 

nghệ thuật, các chương trình biểu diễn nghệ thuật của đơn vị, theo thứ bậc 

ưu tiên cho các hoạt động phục vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ưu 

tiên cho các đơn vị thuộc nhóm nghệ thuật truyền thống cần được bảo tồn 

và phát huy. 

Thành lập quỹ hỗ trợ nghệ thuật biểu diễn từ nguồn kinh phí trích từ 

ngân sách nhà nước, phần trăm doanh thu cho các tác phẩm. Quỹ này hoạt 

động nhằm hỗ trợ và phát triển, ưu tiên đặt hàng các tác giả trẻ. 

- Nguồn tài chính từ huy động xã hội hoá: Xã hội hoá từng phần đối 

với nhóm biểu diễn nghệ thuật hiện đại, chia thành các giai đoạn phù hợp 

với lộ trình xã hội hoá của từng đơn vị; Tạo quyền tự chủ về tài sản cho các 
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đơn vị tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên; Thành lập Quỹ hỗ 

trợ nghệ thuật biểu diễn từ nguồn doanh thu bán vé, quỹ này hoạt động 

nhằm hỗ trợ, đặt hàng tác giả các tác phẩm có đề tài phù hợp với nhu cầu, 

thị hiếu của khán giả. 

- Đẩy mạnh liên doanh, hợp tác đầu tư: đưa một số nhà hát trở thành 

đối tác lâu dài của các công ty lữ hành trong huyện và tỉnh; Xây dựng 

thương hiệu và đầu tư nhân lực cũng như cơ sở vật chất cho một số đơn vị 

nghệ thuật để trở thành nơi giao lưu, hợp tác, đào tạo, diễn viên trong nước 

cũng như các nước trong khu vực, góp phần tăng thêm sự đa dạng về văn 

hoá trong lĩnh vực nghệ thuật. 

3.7. Giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống 

- Cần có một chương trình nghiên cứu khoa học cho không gian văn 

hóa cồng chiêng và chia ra các nhóm việc như sưu tầm và nghiên cứu, bảo 

tồn và phục hồi, truyền dạy và quảng bá, chặn đứng nạn “chảy máu’ cồng 

chiêng, tiến hành bảo tồn tĩnh lẫn bảo tồn động đối với di sản này, tiến 

hành đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu.  

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tập hợp các nguồn tài liệu đã được 

nghiên cứu, công bố từ trước tới nay cả trong nước và ngoài nước liên quan 

đến cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng. Các nguồn tài liệu này hiện đang 

còn tản mạn, phân tán ở các kho lưu trữ, thư viện, tủ sách tư nhân trong và 

ngoài nước.  

- Phục hồi và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội, tổ chức biểu 

diễn, giới thiệu rộng rãi trong cộng đồng dân cư, trên các phương tiên 

thông tin đại chúng.  

- Tổ chức nghiên cứu khoa học về cồng chiêng và văn hóa cồng 

chiêng một cách hệ thống và toàn diện ở 5 tỉnh và vùng phụ cận.  

- Phục hồi môi trường diễn xướng cồng chiêng và sinh hoạt văn hóa 

cồng chiêng, trên quan điểm kế thừa có chọn lọc, tạo điều kiện thuận lợi để 
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các cộng đồng dân cư khôi phục các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng , lễ hội 

gắn với cồng chiêng theo truyền thống dân tộc của mỗi cộng đồng dân cư 

và có sự tham gia hướng dẫn, hợp tác chặt chẽ của các cơ quan quản lí nhà 

nước về văn hóa, nghệ thuật.  

- Từng bước xây dựng phòng lưu trữ di sản văn hóa cồng chiêng 

được đặt ở trung tâm dữ liệu di sản văn hóa, viện văn hóa - thông tin và tại 

bảo tàng các tỉnh Đăk Lăk. Tại đây sẽ cất giữ các tài liệu, hồ sơ, băng ghi 

âm, ghi hình, ảnh tài liệu, ảnh hiện trạng…liên quan đến cồng chiêng và 

văn hóa cồng chiêng.  

- Tổ chức đội ngũ các nhà nghiên cứu có chuyên môn về âm nhạc 

truyền thống, về văn hóa, lịch sử. Chú trọng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, các nhà 

nghiên cứu là người dân tộc thiểu số nhằm thực hiện các đề tài nghiên cứu 

khoa học về âm nhạc truyền thống, văn hóa lịch sử. Các cộng đồng P’lei, 

p’lơi, buôn, bon…mở các lớp truyền dạy kinh nghiệm đánh chiêng, chỉnh 

chiêng cho thanh thiếu niên, tạo cơ hội cho các nghệ nhân truyền nghề cho 

các thế hệ kế tiếp cả về phương pháp kiến thức và kinh nghiệm.  

- Thành lập các khoa hoặc bộ môn đào tạo các trường nghệ thuật của  

Đăk Lăk. Trường đại học Tây Nguyên về cồng chiêng và không gian văn 

hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tổ chức việc biên soạn để sớm có giáo trình 

về cồng chiêng và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên giảng dạy 

trong nhà trường.  

3.8. Bảo tồn và phát huy nghệ thuật văn hóa cồng chiêng gắn với 

du lịch 

Tây Nguyên là vùng đất có truyền thống văn hóa đa dạng của nhiều 

dân tộc, mang đậm bản sắc văn hóa riêng. Nói đến Tây Nguyên, ngoài các 

cảnh đẹp đã được bao thi nhân, nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu và du khách 

trong và ngoài nước ca ngợi, còn có một hoạt động văn hóa khác thu hút rất 

nhiều nhà nghiên cứu, nhà dân tộc học,… và khách du lịch đến tìm hiểu, 
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nghiên cứu và thưởng thức, đó chính là các lễ hội độc đáo và vô cùng đặc 

sắc của người dân Tây Nguyên. Nhắc đến lễ hội ở Tây Nguyên không thể 

không nhắc đến âm vang của tiếng cồng chiêng, đặc biệt là ở huyện Cư 

Kuin. Trong lễ hội, khi xuất hiện cồng chiêng là xuất hiện văn nghệ. Đánh 

chiêng, múa hát đã trở thành phong tục truyền thống, thành nhu cầu không 

thể thiếu trong đời sống đồng bào. Để có thể vừa bảo tồn không gian văn 

hóa phi vật thể vô cùng quý giá này, lại vừa có thể đưa nó gắn với phát 

triển du lịch ở Cư Kuin là việc làm vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi tất cả mọi 

người cùng có ý thức bảo vệ di sản này. Nhưng đó là việc rất đáng làm vì 

du lịch hiện đang là một ngành công nghiệp không khói rất phát triển ở Tây 

Nguyên nói chung và ở Cư Kuin nói riêng. Cư Kuin là một vùng đất có 

tiềm năng phát triển du lịch rất lớn, đặc biệt là du lịch văn hóa là một loại 

hình du lịch thu hút một lượng khách không nhỏ. Nếu biết đưa hoạt động 

du lịch hòa nhập vào đời sống đồng bào một cách có hiệu quả sẽ tạo tiền đề 

để bà con đồng bào dân tộc tiếp cận được những tinh hoa của nhân loại, tạo 

tiền đề cho vùng đất Cư Kuin ngày càng phát triển hơn. Và Cư Kuin sẽ trở 

thành điểm đến hấp dẫn, thu hút không chỉ du khách trong nước mà cả du 

khách quốc tế. Tuy nhiên, đưa du lịch vào với đồng bào dân tộc như thế 

nào cho có hiệu quả cũng là một vấn đề. Một mặt cần có sự quan tâm của 

các cấp, các ngành có liên quan trong việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc của 

đồng bào, mặt khác cần tuyên truyền cho bà con đồng bào có ý thức bảo vệ 

và phát triển nó theo đúng hướng. Điều đó cần phải thận trọng, đặc biệt là 

đối với không gian văn hóa cồng chiêng Cư Kuin. Hơn thế nữa, du lịch là 

một ngành vô cùng nhạy cảm. Nếu ta phát triển nó đúng hướng thì nó sẽ 

mang lại hiệu quả kinh tế cao và thúc đẩy nền văn hóa ở nước đó, khu vực 

đó phát triển. Còn nếu không phát triển đúng hướng, chỉ mang lại lợi ích 

trước mắt mà không chú ý đến việc gìn giữ tiềm năng du lịch, phát triển du 

lịch một cách thái quá, không có định hướng quy hoạch thì sẽ dẫn đến sự 
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mai một văn hóa, du nhập nền văn hóa ngoại lai, ảnh hưởng không tốt đến 

vốn văn hóa cổ truyền của dân tộc.  

Sự kiện Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Unesco 

phong tặng là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân 

loại là một cơ hội lớn cho việc phát triển du lịch nhưng cũng phải hết sức 

thận trọng. Nhiều quốc gia khi nhận vinh dự này đã quá chú trọng đến khía 

cạnh khai thác phục vụ du lịch. Chính các chuyên gia văn hóa của Unesco 

lại không mặn mà với các dự án khai thác di sản có yếu tố du lịch, bởi theo 

họ, việc giới thiệu di sản với khách du lịch có tính hai mặt: cái có được là 

việc quảng bá giá trị của di sản, nhưng lại đi kèm điều kiện phải rút gọn 

thời gian và không gian trình bày, tăng nguy cơ mai một cho một di sản. Ở 

góc độ nào đó, nếu đưa không gian văn hóa cồng chiêng vào trong ngành 

du lịch sẽ tạo điều kiện cho các đội chiêng tuyên truyền về giá trị của cồng 

chiêng, đồng thời là điều kiện thúc đẩy họ phải nỗ lực tập luyện để phục vụ 

sở thích của du khách. Nhờ vậy mà sẽ tránh cho cồng chiêng khỏi sự mai 

một trong cộng đồng. Tuy nhiên cũng theo xu thế đó, nghệ thuật cồng 

chiêng đang bị sân khấu hóa, cồng chiêng được biểu diễn trong phòng với 

những thiết bị âm thanh, cùng dàn nhạc điện tử như một số đội cồng chiêng 

ở Lâm Đồng đang thực hiện. Du khách khá hào hứng với hình thức này, 

nhưng người dân địa phương lại thờ ơ, còn các nhà nghiên cứu thì lo lắng. 

Bởi vì, với hình thức ấy, nghệ thuật cồng chiêng không có không gian trình 

diễn  nguyên gốc. Du khách quốc tế sẽ không khỏi hoài nghi hoặc cảm 

nhận không đúng về giá trị của một di sản văn hóa của nhân loại. Có lẽ 

phải đặt ngược vấn đề rằng, để vẫn có thể quảng bá giá trị của di sản, thay 

vì đưa cồng chiêng đến với du khách, hãy đưa du khách về với không gian 

văn hóa cồng chiêng Cư Kuin. Không gian văn hóa cồng chiêng chính là 

các lễ hội, các sinh hoạt đời sống của đồng bào Cư Kuin. Vì vậy, song song 

với việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng, cần phải có những biện pháp giữ gìn 
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và phục hồi các lễ hội của đông bào, đưa du khách đến với đồng bào và 

cùng tham dự các lễ hội ở đó với tư cách là khách và thậm chí với tư cách 

là một thành viên. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho du khách có cơ hội thưởng 

thức và cảm nhận hết giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Cư Kuin. 

Vì vậy, phát triển du lịch ở Cư Kuin là phải đưa du khách về với cuộc sống 

sinh hoạt của đồng bào, cùng ăn, cùng ở và cùng tham gia các công việc 

của đồng bào, đặc biệt là cùng thưởng thức âm vang của tiếng cồng chiêng 

tại các nhà sàn, nhà rông, nhà dài, cùng tham dự các tục lệ, lễ hội của đồng 

bào như: tục cưới hỏi, lễ bỏ mả, lễ cúng lúa,…trên chính mảnh đất Cư 

Kuin. Hãy để du khách một ngày tình cờ đến Cư Kuin, tình cờ đi qua làng 

bản, tình cờ gặp một đám ma, một lễ bỏ mả, lễ hội mừng lúa mới hay một 

đám cưới,…và được nghe tiếng chiêng trầm hùng, náo nức - tiếng  chiêng 

nguyên vẹn và đậm đà bản sắc linh thiêng hồn sông núi. Đó chính là điều 

kiện để không gian văn hóa cồng chiêng có điều kiện gắn với phát triển du 

lịch. Chính bởi vậy, để đưa được du khách đến với không gian văn hóa 

cồng chiêng, các nhà chức trách cần phải thực hiện một số biện pháp: - 

Tăng cường công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin như đài 

phát thanh, truyền hình, báo chí, ấn phẩm văn hóa, website… để mọi người 

hiểu được Cư Kuin đang lưu giữu một tài sản văn hóa phi vật thể vô giá. 

Biên soạn và xuất bản các văn hóa phẩm về không gian văn hóa cồng 

chiêng Tây Nguyên (tờ gấp, sách nghiên cứu, sách ảnh, đĩa CD, VCD, 

DVD,…) để giới thiệu cho mọi người, nhất là khách du lịch trong và ngoài 

nước hiểu và yêu quý giá trị mang tầm nhân loại của không gian văn hóa 

cồng chiêng. Từ hiểu, quan tâm, yêu mến di sản này, du khách sẽ tìm đến 

với mảnh đất Cư Kuin để được khám phá, được chứng kiến tận mắt không 

gian văn hóa cồng chiêng mà từ trước họ mới chỉ biết sđược qua sách, 

báo,…  
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- Tạo môi trường diễn xướng cồng chiêng và sinh hoạt văn hóa cồng 

chiêng một cách thường xuyên và có tổ chức, tổ chức các buổi biểu diễn 

cồng chiêng trong không gian của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, kết 

hợp với việc quảng bá rộng rãi để khách du lịch có thể biết và đến với Tây 

Nguyên vào bất cứ thời điểm nào trong năm cũng có thể thưởng thức được 

tiếng cồng chiêng linh thiêng của miền đất này.  

- Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên bao gồm các yếu tố 

bộ phận sau: cồng chiêng, các bản nhạc tấu bằng cồng chiêng, những người 

chơi cồng chiêng, các lễ hội có sử dụng cồng chiêng (lễ cúng cơm mới, lễ 

cúng bến nước,...), những địa điểm tổ chức các lễ hội đó (nhà dài, nhà rông, 

nhà gươl, rẫy, bến nước, nhà mồ, các khu rừng cạnh các buôn làng Tây 

Nguyên,...), ẩm thực,… Chính bởi vậy, khai thác không gian văn hóa cồng 

chiêng là khai thác tất cả các yếu tố trên để nhằm thu hút khách du lịch. 

Các địa phương có thể cho xây dựng các ngôi nhà sàn, nhà rông, nhà dài 

theo đúng như các ngôi nhà truyền thống của người Tây Nguyên nhưng có 

kèm theo các dịch vụ để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi tiện nghi hơn cho 

khách du lịch. Bên cạnh đó có thể bán các món ăn truyền thống để du 

khách có dịp được thưởng thức văn hóa ẩm thực của miền đất này. Ngoài 

ra có thể bán các nhạc cụ chiêng cồng cho du khách như một món đồ lưu 

niệm để du khách có thể mua về làm kỉ niệm, làm qùa cho người thân, 

đồng thời cũng là một cách quảng bá cồng chiêng đến với những ai chưa có 

dịp đặt chân tới Cư Kuin …  

- Cần quy hoạch các lễ hội sao cho có quanh năm. Kế hoạch các lễ 

hội được xây dựng cùng với kế hoạch của du lịch, giúp cho bất kì khách du 

lịch đi vào thời điểm nào thì ở Tây Nguyên cũng có địa phương tổ chức lễ 

hội.   
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- Trong các tour du lịch nên có các băng đĩa giới thiệu ở trên xe hoặc 

băng đĩa ở khách sạn để khách có hướng tìm hiểu về cồng chiêng thì khi họ 

được xem thực họ mới có ấn tượng đậm đà.  

- Đội ngũ hướng dẫn viên phải là những người hiểu biết và cảm nhận 

được cái hay, cái độc đáo cũng như những giá trị quý báu của cồng chiêng 

Cư Kuin để truyền đạt và giới thiệu cho du khách, giúp cho du khách có 

được cái nhìn đúng nhất về cồng chiêng nói riêng và không gian văn hóa 

cồng chiêng Tây Nguyên nói chung.   

Còn về giải pháp đưa các đội cồng chiêng đi các nơi để biểu diễn, 

phục vụ khách du lịch. Giải pháp này cũng giúp cho một lượng lớn khách 

du lịch biết đến cồng chiêng. Họ có thể sẽ không phải đến tận Cư Kuin mới 

có thể thưởng thức được thế nào là tiếng cồng chiêng. Nhưng đó cũng 

chính là vấn đề. Việc thưởng thức như vậy là không trọn vẹn, nói đúng hơn 

như vậy không thể coi là được thưởng thức di sản văn hóa phi vật thể quý 

báu của nhân loại được. Vì cồng chiêng Cư Kuin là phải gắn với không 

gian. Chính không gian là điều kiện quan trọng để người nghe có thể cảm 

nhận, có thể thẩm thấu được hết giá trị của âm nhạc cồng chiêng tại mảnh 

đất Cư Kuin này. Hơn nữa, việc làm này có thể sẽ dần làm mất đi những 

giá trị nguyên gốc của không gian văn hóa cồng chiêng Cư Kuin. Vì vậy, 

biện pháp này không thể được coi là một biện pháp nhằm phát triển du lịch 

tại địa phương một cách lâu dài được. 

3.9. Khảo nghiệm nhận thức về tính cấp thiết và tính khả thi của 

biện pháp 

3.9.1. Mục đích khảo sát 

Kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu nhằm tìm hiểu tính cần thiết và 

tính khả thi của các biện pháp đề xuất 
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3.9.2. Nội dung và phương pháp khảo sát 

3.9.2.1. Nội dung khảo sát 

Tiêu chí 1: Giải pháp về nhận thức 

- Công tác tuyên truyền giáo dục 

-  Tăng cường sự quản lý lãnh đạo 

Tiêu chí 2: Quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng 

Tiêu chí 3: Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ 

- Tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý 

hoạt động nghệ thuật 

- Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý 

hoạt động nghệ thuật 

Tiêu chí 4: Giải pháp về thể chế, chính sách 

Tiêu chí 5: Giải pháp về đầu tư 

Tiêu chí 6: Giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống 

Tiêu chí 7: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật văn hóa cồng chiêng gắn 

với du lịch 

3.9.2.2. Phương pháp khảo sát 

Qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích thực trạng quản lý 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng tại huyện Cư tác giả luận văn 

đề xuất bảy biện pháp. Do chưa có điều kiện thực nghiệm, để kiểm chứng 

tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nêu trên, tác giả đã sử dụng 

bảng hỏi: lấy ý kiến của 100 cán bộ thuộc các xã Ea Bhôk; Ea Hu; Ea Ktur; 

Ea Ning; Cư Êwi và 100 người dân thuộc các xã trên về hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn cồng chiêng 

Tổng số phiếu thăm dò, lấy ý kiến là: 200 phiếu 

Số phiếu thu : 200 phiếu  

Và được quy ước như sau:  

+ Điểm 3: Rất cần thiết  + Điểm 3: Rất khả thi  
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+ Điểm 2: Cần thiết           + Điểm 2: Khả thi  

+  Điểm 1: Không cần thiết + Điểm 1: Không khả thi 

3.9.3. Đối tượng khảo sát 

Được cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 3.1. Đối tượng khảo sát 

TT Tên xã 
Đối tượng khảo sát 

Tổng số 
Cán bộ Người dân 

1 Ea Bhôk  20 20 40 

2 Ea Hu  21 20 41 

3 Ea Ktur  19 20 39 

4 Ea Ning  20 20 40 

5 Cư Êwi 20 20 40 

Tổng số 100 100 200 

3.9.4. Kết quả khảo sát về sự cần thiết và tính khả thi của các giải 

pháp đã đề xuất 

3.9.4.1. Về tính cần thiết 

Khảo sát tính cần thiết thu được kết quả sau: 

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp 

TT Biện pháp 

Tính cần thiết 

  x  
Thứ 

bậc 

Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

SL % SL % SL % 

1 

Giải pháp về 

nhận thức 

 

180 90.0 18 9.0 2 1.0 578 2.89 1 

2 

Quy hoạch 

không gian văn 

hóa cồng chiêng 

173 86.5 24 12.0 3 1.5 570 2.85 4 

3 

Giải pháp về 

công tác tổ chức 

cán bộ 

168 84.0 28 14.0 4 2.0 564 2.82 7 
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4 
Giải pháp về thể 

chế, chính sách 
180 90.0 17 8.5 3 1.5 577 2.89 2 

5 
Giải pháp về 

đầu tư 
171 85.5 26 13.0 3 1.5 568 2.84 5 

6 

Giải pháp bảo 

tồn, phát huy 

nghệ thuật 

truyền thống 

170 85.0 26 13.0 4 2.0 566 2.83 6 

7 

Bảo tồn và phát 

huy nghệ thuật 

văn hóa cồng 

chiêng gắn với 

du lịch 

175 87.5 21 10.5 4 2.0 571 2.86 3 

Trung bình  86,9      2,85  

Nhận xét: Các biện pháp đề xuất có tính cấn thiết. Trong 6 biện pháp 

đề xuất thì biện pháp 1; 4; 7 được đánh giá cao với  x   lần lượt là 2,89; 

2,89 và 2,86, được xếp thứ bậc 1;2;3.  Trong khi đó biện pháp 3 được đánh 

giá thấp nhất ở mức độ xếp hạng đứng thứ 6, các biện pháp còn lại tương 

đối cao. 

Nội dung 3 biện pháp được đánh giá ở mức độ cao là: 

(1) Biện pháp 1: Giải pháp về nhận thức bao gồm : 

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, Đảng 

viên và nhân dân về mối quan hệ giữa hoạt động nghệ thuật và phát triển 

nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự 

tham gia xây dựng hoạt động nghệ thuât cồng chiêng của các ban, ngành, 

đoàn thể và các tầng lớp nhân dân 

(2) Biện pháp 4: Giải pháp về thể chế, chính sách 

(3) Biện pháp 7: Đưa khách du lịch đến với không gian văn hóa cồng 

chiêng 

Các biện pháp trên được đánh giá ở mức độ rất cần thiết cao từ 

83,5% đến 90%. Từ đó có thể thấy cán bộ và người dân rất xem trọng và 
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đánh giá cao những biện pháp này, đây có thể xem là những biện pháp tiên 

quyết quyết định nâng cao chất lượng quản lý hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn cồng chiêng tại Cư Kuin. 

Mặc khác, các biện pháp được khảo sát ở mức độ rất cần thiết trung 

bình là 86,9%, và x   = 2,85 điều này chứng tỏ các biện pháp là rất cần thiết 

khi đạt ở mức khá cao. 

3.9.2.2. Về tính khả thi 

Khảo sát tính khả thi thu được kết quả sau: 

Bảng 3.3. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp 

 

TT Biện pháp 

Tính cần thiết 

  x  
Thứ 

bậc 

Rất khả 

thi 
Khả thi 

Không 

khả thi 

SL % SL % SL % 

1 
Giải pháp về 

nhận thức 
162 81.0 35 17.5 3 1.5 559 2.80 6 

2 

Quy hoạch 

không gian văn 

hóa cồng chiêng 

167 83.5 29 14.5 4 2.0 563 2.82 5 

3 

Giải pháp về 

công tác tổ chức 

cán bộ 

162 81.0 34 17.0 4 2.0 558 2.79 7 

4 
Giải pháp về thể 

chế, chính sách 
175 87.5 23 11.5 2 1.0 573 2.87 2 

5 
Giải pháp về đầu 

tư 
170 85.0 27 13.5 3 1.5 567 2.84 3 

6 Giải pháp bảo 168 84.0 29 14.5 3 1.5 565 2.83 4 
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tồn, phát huy 

nghệ thuật truyền 

thống 

7 

Bảo tồn và phát 

huy nghệ thuật 

văn hóa cồng 

chiêng gắn với 

du lịch 

178 89.0 19 9.5 3 1.5 575 2.88 1 

Trung bình  84,5      2,83  

Qua bảng khảo sát trên ta nhận thấy: 

Các biện pháp quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng 

tại Cư Kuin do người nghiên cứu đề xuất được đa số CBQL, giáo viên đánh 

giá là có tính khả thi cao.  

Trong đó biện pháp 7 (Đưa khách du lịch đến với không gian văn 

hóa cồng chiêng) được cho rằng rất khả thi khi thực hiện và xếp thứ bậc 1. 

Bên cạnh đó, biện pháp 4 (Giải pháp về thể chế, chính sách) xếp thứ 2 và 

biện pháp 5 (Giải pháp về đầu tư) xếp thứ 3. Cho thấy, khi áp dụng 3 biện 

pháp này vào thực tế sẽ đem lại hiệu quả nhất định và được sự đồng tình 

của đa số cán bộ và người dân 

Mức độ trung bình của các biện pháp là 84,5% và x  = 2,83, điều đó 

chứng tỏ khi áp dụng vào thực tế các biện pháp trên có tính ứng dụng cao 

và được đa số cán bộ, người dân đồng tình, ủng hộ 

Tiểu kết chương 3 

Việc quản lý nhằm bảo tồn, kế thừa, phát triển những giá trị văn hóa 

dân tộc là quốc sách hàng đầu được ghi nhận trong các bản hiến pháp. Một 

trong những lĩnh vực hoạt động phổ biến trong đời sống văn hóa xã hội ở 

nước ta, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tư tưởng, tình cảm, nhận thức của 

nhiều người đó là hoạt động nghệ thuật . Sự tác động của khoa học kỹ 
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thuật, công nghệ cao, của quá trình giao lưu văn hóa và hội nhập kinh tế đã 

đưa nghệ thuật không chỉ trở thành sản phẩm tinh thần đáp ứng nhu cầu của 

quần chúng mà còn trở thành một bộ phận của kinh tế thị trường phát triển 

năng động, sáng tạo. Phát triển nghệ thuật đi đúng hướng dân tộc, khoa 

học, đại chúng chắc chắn không thể thiếu vai trò then chốt của các cơ quan 

quản lý quản lý. Qua chương 3, người nghiên cứu đã đưa ra 7 nhóm giải 

pháp trên cơ sở khảo sát và phân tích thực trạng ở chương 2. Các giải pháp 

được đề xuất có thể áp dụng không chỉ ở huyện Cư Kuin mà còn ở các địa 

phương khác có điều kiện tương tự 
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Hơn một thập niên trở lại đây, với chủ trương đổi mới toàn diện của 

Đảng và Nhà nước đã tạo nên một sự biến đổi và phát triển mạnh mẽ cho 

toàn bộ đời sống xã hội, trong đó có văn hóa nghệ thuật. Một trong những 

lĩnh vực hoạt động phổ biến trong đời sống văn hóa xã hội ở nước ta, có 

ảnh hưởng mạnh mẽ tới tư tưởng, tình cảm, nhận thức của nhiều người đó 

là hoạt động nghệ thuật. Sự tác động của khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, 

của quá trình giao lưu văn hóa và hội nhập kinh tế đã đưa nghệ thuật không 

chỉ trở thành sản phẩm tinh thần đáp ứng nhu cầu của quần chúng mà còn 

trở thành một bộ phận của kinh tế thị trường phát triển năng động, sáng tạo. 

Phát triển nghệ thuật đi đúng hướng dân tộc, khoa học, đại chúng chắc chắn 

không thể thiếu vai trò then chốt của quản lý nhà nước. 

Lĩnh vực nghệ thuật ngày càng đáp ứng kịp thời, linh hoạt thị hiếu, 

nhu cầu khác nhau của công chúng. Các loại hình nghệ thuật biểu diễn trở 

nên sinh động, phong phú với những hình thức, thể loại đa dạng, nội dung 

hấp dẫn... tạo sinh khí và sắc thái mới cho đời sống tinh thần xã hội. Tuy 

nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, ngành nghệ thuật biểu diễn hiện nay 

vẫn còn những tồn tại, bất cập. 

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận về những khái niệm và các vấn 

đề có liên quan và khảo sát thực trạng hoạt động nghệ thuật ở huyện Cư 

Kuin và những đánh giá và nhận định được tình hình hoạt động nghệ thuật 

của huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk, người nghiên cứu nhận thấy thực trạng 

trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, luôn luôn có một thách 

thức lớn là mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển. Đối với di sản văn hóa phi 

vật thể, cụ thể là hoạt động nghệ thuật cồng chiêng thì thách thức này còn 

lớn hơn, bởi di sản văn hóa phi vật thể là vô hình, không nhìn thấy, nên 

nhiều khi có phần bị mai một, mất đi mà không biết. Những khó khăn, 
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thách thức và kinh nghiệm trong công tác bảo tồn giá trị các di sản văn hóa 

phi vật thể trên thế giới và Việt Nam, luôn là bài học quý giá định hướng 

cho các hoạt động quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

phi vật thể cồng chiêng huyện Cư Kuin. 

 Qua khảo sát thực trạng, người nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghệ thuật trên địa bàn huyện, 

Các giải pháp trên có thể áp dụng trên địa bàn huyện Cư Kuin và các địa 

bàn khác có điều kiện tương tự. Vì thời gian có hạn nên các giải pháp chưa 

được đưa vào thực nghiệm trên địa bàn huyện, tuy nhiên xét về cơ sở lý 

luận của đề tài và tính hình thực trạng ở huyện, các giải pháp mang tính 

thực tiễn và khả thi cao. Bên cạnh đó, các giải pháp mà người nghiên cứu 

đề xuất có thể áp dụng trên các địa phương có điều kiện  tương tự hueyn65 

Cư Kuin. 

2. Kiến nghị 

- Trung ương, cấp ủy, tỉnh ủy, chính quyền đầu tư, hỗ trợ kinh phí để 

Trung tâm Văn hóa huyện, thành phố duy trì các hoạt động văn nghệ, tổ 

chức các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển.  

- Cần có chế độ chính sách bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ cơ 

sở, tăng cường tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp biên tập, xây 

dựng và dàn dựng chương trình nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt 

động nghệ thuật quần chúng trên địa bàn huyện.  

 - Sở văn hóa thông tin tỉnh: 

+ Tăng cường tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp biên tập, 

xây dựng và dàn dựng chương trình nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, 

hoạt động nghệ thuật quần chúng của huyện.  

+ Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn cán bộ quản lý trẻ, có năng lực, 

phẩm chất ñạo ñức tốt ñể ñáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần 

phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng của thuyện trong thời gian tới.  



74 
 

 

 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố đổi mới việc tổ chức 

các hoạt động tại chỗ để thu hút đông đảo quần chúng tham gia; nâng cao 

chất lượng các hoạt động văn hóa – văn nghệ, tạo ra các mô hình hoạt động 

văn hóa mới để khuyến khích quần chúng cùng tham gia sáng tạo; phát huy 

các giá trị văn hóa - văn nghệ truyền thống tại địa phương, thường xuyên 

mở các lớp năng khiếu phục vụ cho thanh thiếu niên và duy trì hoạt động 

của các Câu lạc bộ.  

- Tiếp tục chỉ đạo cho Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức 

năng của tỉnh, phòng Công an huyện và đội kiểm tra liên ngành các huyện, 

thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra việc tổ chức, hoạt động 

nghệ thuật quần chúng trên địa bàn, nhất là những dịp lễ, tết nhằm nhằm 

định hướng về hoạt động đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. 
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7. Chính Phủ, Nghị Định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm,  ghi hình ca múa nhạc, 

sân khấu, Hà Nội. 

8. Nguyễn Trọng Chuẩn (2001), Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống 

trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, Nxb Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội; 

9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban 

chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 



77 
 

 

 

10. Đảng bộ Thành phố Buôn Ma Thuột (2010), Văn kiện Đại hội Đại 
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Thị Diên (1998), Quản lý hoạt động văn hóa, Nxb Văn hóa Thông tin, 

Hà Nội. 
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văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU XIN Ý KIẾN 

 ( DÀNH CHO CÁN BỘ) 

Kính thưa quý anh (chị), 

Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động nghệ thuật, 

để có cái nhìn tổng thể về vấn đề này, chúng tôi thực hiện đề tài “Quản lý 

hoạt động nghệ thuật ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk” và rất mong nhận 

được các ý kiến đánh giá từ quý anh ( chị) về vấn đề này bằng cách trả lời 

giúp một số câu hỏi sau đây: 

Ý kiến của anh (chị)  rất có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc làm 

sáng tỏ vấn đề này. Mong anh (chị) đọc câu hỏi và lựa chọn phương án trả 

lời bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng với câu trả lời được lựa chọn. 

Xin cảm ơn anh (chị) trước! 

1. Thông tin cá nhân 

1.1. Nơi công tác ……………………. 

1.2. Chức vụ: 

Cán bộ:1.     Công chức: 2.  

1.3. Giới tính:  

  Nam:1.     Nữ: 2.  

1.4. Học vị/chức danh: 

Trung cấp: 1.                          Cao đẳng: 2.                        

Cử nhân: 3.                             Thạc sĩ: 1.            

1.5. Kinh nghiệm làm việc:……..(năm) 

2. Nội dung khảo sát  

Xin anh (chị)) vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây: 

Câu 1: Anh ( chị) nhận định về tầm quan trọng quản lý hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  như thế 

nào? 
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- Rất quan trọng            1 

- Quan trọng                      2 

- Không quan trọng           3 

Câu 2: Anh ( chị) có nhận xét về hoạt động xây dựng nghệ thuật 

biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  hiện nay như thế 

nào? 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 

Kế hoạch xây dựng các 

chương trình biểu diễn 

nghệ thuật cồng chiêng 

    

2 

Phân công lực lượng 

xây dựng các chương 

trình biểu diễn nghệ 

thuật cồng chiêng 

    

3 

Phân công lực lượng 

tham gia biểu diễn các 

chương trình biểu diễn 

nghệ thuật cồng chiêng 

    

4 

Xây dựng các tiết mục 

biểu diễn nghệ thuật 

cồng chiêng 

    

5 

Các chủ đề được dàn 

dựng trong các chương 

trình biểu diễn nghệ 

thuật cồng chiêng 
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6 

Quản lý các chương 

trình biểu diễn nghệ 

thuật cồng chiêng 

    

Câu 3: Anh ( chị) có nhận xét về hoạt động thông tin, tuyên truyền 

cổ động qua hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư kuin, 

tỉnh Đắk Lắk  hiện nay như thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 

Tuyên truyền, cổ động 

về đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của 

Nhà nước và của địa 

phương 

    

2 

Thông tin có định 

hướng tình hình thời sự 

địa phương, trong nước 

và quốc tế 

    

3 

Các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục nhân 

các ngày kỷ niệm và 

các đợt sinh hoạt chính 

trị lớn của đất nước và 

địa phương 

    

4 

Tuyên truyền giáo dục 

truyền thống dân tộc và 

truyền thống đấu tranh 

cách mạng của đất 

nước và của địa 

phương 

    

5 

Tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức mới, quy 

trình công nghệ mới 

trong sản xuất, đời 
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sống và bảo vệ môi 

trường 

6 

Tuyên truyền, cổ động 

về những thành tựu 

chính trị, kinh tế, xã 

hội...của đất nước và 

của địa phương 

    

7 

Tuyên truyền, giáo dục 

về người tốt, việc tốt và 

các điển hình tiên tiến, 

thúc đẩy các phong 

trào thi đua ở cơ sở 

    

8 
Tuyên truyền, cổ động 

về đạo đức, lối sống, 

nếp sống 

    

9 

Tuyên truyền đấu tranh 

chống âm mưu và thủ 

đoạn “diễn biến hoà 

bình” của các thế lực 

thù địch; chống quan 

liêu, tham nhũng, tệ 

nạn xã hội; phê phán 

những thói hư, tật 

xấu… 

    

Câu 4: Anh ( chị) có nhận xét về hoạt động tổ chức câu lạc bộ của 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  

hiện nay như thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 

Số lượng các câu lạc 

bộ hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn cồng 

chiêng 

    

2 

Xây dựng chương trình 

sinh hoạt của câu lạc 

bộ biểu diễn cồng 

chiêng 
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3 

Tư tưởng - đề tài của 

chương trình sinh hoạt 

câu lạc bộ biểu diễn 

cồng chiêng 

    

4 

Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, kinh phí tối 

thiểu để hoạt động câu 

lạc bộ biểu diễn cồng 

chiêng 

    

Câu 5: Anh ( chị) có nhận xét về hoạt động giáo dục truyền thống 

của hoạt động biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk 

Lắk  hiện nay như thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 

Tổ chức biểu diễn các 

tiết mục thể hiện giá trị 

văn hóa 

    

2 

Giữ gìn và phát triển 

các loại hình nghệ 

thuật truyền thống như: 

Tuồng, Chèo, Cải 

lương, Dân ca, Quan 

họ...; 

    

3 

Tổ chức biểu diễn các 

tiết mục khai thác, bảo 

tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền 

thống dân tộc. 

    

Câu 6: Anh ( chị) có nhận xét về hoạt động tổ chức biểu diễn cồng 

chiêng trong chương trình văn nghệ quần chúng của hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  hiện nay như thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 

Tổ chức biểu diễn các 

tiết mục nghệ thuật 

trong các chương trình 
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văn nghệ quần chúng 

2 

Chất lượng nghệ thuật 

trong các chương trình 

văn nghệ quần chúng 

    

3 

Xây dựng các thiết chế 

văn hóa; đẩy mạnh các 

mô hình xã hội hóa 

trong lĩnh vực phát 

triển phong trào văn 

nghệ, nghệ thuật tại cơ 

sở, 

    

Câu 7: Anh ( chị) có nhận xét về quản lý hoạt động nghệ thuật 

cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  hiện nay như thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực hiện (%) 

Rất Tốt Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

1 

Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động thể dục thể 

thao, vui chơi giải trí 

    

2 

Tổ chức các hoạt động 

thể dục thể thao, vui 

chơi giải trí 

    

3 

Tham gia của các ban 

ngành Đoàn thể và của 

người dân 

    

Câu 8: Anh ( chị) đánh giá tính cần thiết của  các biện pháp quản lý 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  

hiện nay như thế nào? 

( Ghi chú:  

1. Giải pháp về nhận thức bao gồm: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, Đảng viên và 

nhân dân về mối quan hệ giữa hoạt động nghệ thuật và phát triển nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự tham gia 

xây dựng hoạt động nghệ thuât cồng chiêng của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng 

lớp nhân dân 
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* Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ: 

- Tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động 

nghệ thuật 

- Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động 

nghệ thuật) 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực 

hiện 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

1 Giải pháp về nhận thức    

2 Quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng    

3 Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ    

4 Giải pháp về thể chế, chính sách    

5 Giải pháp về đầu tư    

6 
Giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật 

truyền thống 
   

7 
Đưa khách du lịch đến với không gian văn 

hóa cồng chiêng 
   

Câu 9: Anh ( chị) đánh giá tính khả thi của  các biện pháp quản lý 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  

hiện nay như thế nào? 

( Ghi chú:  

1. Giải pháp về nhận thức bao gồm: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, Đảng viên và 

nhân dân về mối quan hệ giữa hoạt động nghệ thuật và phát triển nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự tham gia 

xây dựng hoạt động nghệ thuât cồng chiêng của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng 

lớp nhân dân 

* Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ: 

- Tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động 

nghệ thuật 
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- Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động 

nghệ thuật) 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

thực hiện 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả 

thi 

1 Giải pháp về nhận thức    

2 Quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng    

3 Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ    

4 Giải pháp về thể chế, chính sách    

5 Giải pháp về đầu tư    

6 
Giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền 

thống 
   

7 
Đưa khách du lịch đến với không gian văn hóa 

cồng chiêng 
   

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý anh (chị)! 
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PHỤ LỤC 2 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

(DÀNH CHO NGƯỜI DÂN) 

Kính thưa quý anh (chị), 

Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động nghệ thuật, 

để có cái nhìn tổng thể về vấn đề này, chúng tôi thực hiện đề tài “Quản lý 

hoạt động nghệ thuật ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk” và rất mong nhận 

được các ý kiến đánh giá từ quý anh ( chị) về vấn đề này bằng cách trả lời 

giúp một số câu hỏi sau đây: 

Ý kiến của anh (chị)  rất có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc làm 

sáng tỏ vấn đề này. Mong anh (chị) đọc câu hỏi và lựa chọn phương án trả 

lời bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng với câu trả lời được lựa chọn. 

Xin cảm ơn anh (chị) trước! 

Xin anh (chị)  vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Anh (chị) có quan tâm đến hoạt động nghệ thuật ở huyện 

Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  không? 

- Rất quan tâm            1 

- Quan tâm                      2 

- Không quan tâm            3 

Câu 2. Xin anh (chị) đánh dấu vào số thích hợp với quy ước như 

sau: 

1: Hoàn toàn đồng ý; 2: Đồng ý; 3: Phân vân; 4: Không đồng ý; 5: 

Hoàn toàn không đồng ý 

TT Nội dung 
Ý kiến 

1 2 3 4 5 

1 
Các loại hình nghệ thuật biểu diễn cồng 

chiêng trở nên sinh động, phong phú với 
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những hình thức, thể loại đa dạng, nội 

dung hấp dẫn 

2 

Nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng của 

huyện ngày càng đáp ứng kịp thời, linh 

hoạt thị hiếu, nhu cầu khác nhau của công 

chúng 

     

3 

Biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng của 

huyện có những tác phẩm tốt, những 

chương trình, vở diễn hấp dẫn 

     

4 

Cơ sở vật chất của huyện đáp ứng được 

những yêu cầu về công năng biểu diễn 

chuyên nghiệp và nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa nghệ thuật của công chúng 

     

5 
Hoạt động xây dựng nghệ thuật cồng 

chiêng của huyện tốt 
     

6 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động 

của huyện tốt qua nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng 

     

7 
Hoạt động tổ chức câu lạc bộ biểu diễn 

cồng chiêng của huyện tốt 
     

8 

Thường xuyên tổ chức hoạt động nghệ 

thuật giáo dục truyền thống biểu diễn cồng 

chiêng  

     

9 

Hoạt động tổ chức văn nghệ biểu diễn 

cồng chiêng của huyện đa dạng, sáng tạo, 

thu hút sự tham gia của người dân 

     

10 Số lượng và chất lượng các câu lạc bộ      
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hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng 

chiêng đáp ứng đúng nhu cầu của người 

dân 

11 

Số lần tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn cồng chiêng đáp ứng đúng nhu cầu 

của người dân 

     

12 

Các cơ quan, ban ngành Đoàn thể quan 

tâm đến chất lượng hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn cồng chiêng 

     

13 

Nhìn chung hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn cồng chiêng ở huyện đạt kết quả tốt, 

hiệu quả cao 

     

Câu 3: Anh ( chị) đánh giá tính cần thiết của  các biện pháp quản lý 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  

hiện nay như thế nào? 

( Ghi chú:  

1. Giải pháp về nhận thức bao gồm: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, Đảng viên và 

nhân dân về mối quan hệ giữa hoạt động nghệ thuật và phát triển nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự tham gia 

xây dựng hoạt động nghệ thuât cồng chiêng của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng 

lớp nhân dân 

* Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ: 

- Tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động 

nghệ thuật 

- Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động 

nghệ thuật) 

TT Nội dung 
Mức độ đánh giá thực 

hiện 
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Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

1 Giải pháp về nhận thức    

2 Quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng    

3 Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ    

4 Giải pháp về thể chế, chính sách    

5 Giải pháp về đầu tư    

6 
Giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật 

truyền thống 
   

7 
Đưa khách du lịch đến với không gian văn 

hóa cồng chiêng 
   

Câu 4: Anh ( chị) đánh giá tính khả thi của  các biện pháp quản lý 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng ở huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk  

hiện nay như thế nào? 

( Ghi chú:  

1. Giải pháp về nhận thức bao gồm: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, Đảng viên và 

nhân dân về mối quan hệ giữa hoạt động nghệ thuật và phát triển nghệ thuật biểu diễn 

cồng chiêng 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự tham gia 

xây dựng hoạt động nghệ thuât cồng chiêng của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng 

lớp nhân dân 

* Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ: 

- Tiêu chí, mục tiêu, yêu cầu về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động 

nghệ thuật 

- Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hoạt động 

nghệ thuật) 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá thực 

hiện 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả 

thi 

1 Giải pháp về nhận thức    
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2 Quy hoạch không gian văn hóa cồng chiêng    

3 Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ    

4 Giải pháp về thể chế, chính sách    

5 Giải pháp về đầu tư    

6 
Giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật 

truyền thống 
   

7 
Đưa khách du lịch đến với không gian văn 

hóa cồng chiêng 
   

 

Xin anh/chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân sau đây: 

1. Anh/chị thuộc nhóm tuổi nào ? 

- Dưới 20                                1 

- Từ 21 đến 30                  2 

- Từ 31 đến 40                  3 

- Từ 41 đến 50                  4 

- Trên 50                             5 

2. Thu nhập hàng tháng của anh/chị ? 

- Dưới < 1,5 triệu đồng                  1 

- Từ 1,5 đến dưới 3 triệu đồng       2 

- Từ 3 đến dưới 5 triệu đồng       3 

- Từ 5 đến dưới 8 triệu đồng       4 

- Trên 8 triệu đồng                             5 

3. Trình độ học vấn của anh/chị ? 

- Tiểu học                                                         1 

- Trung học cơ sở                                             2 

- Trung học phổ thông                                     3 

- Trung học chuyên nghiệp & Cao đẳng         4 

- Đại học & sau đại học                                   5   

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý anh (chị)! 
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PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CỒNG 

CHIÊNG TÂY NGUYÊN 

 

Hình pl1. Buổi học cồng chiêng của thiếu niên xã Dray Bhăng 

 

Hình pl2. Lễ hội cồng chiêng tại Cư Kuin 
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Hình pl3.Lớp học cồng chiêng tại Cư Kuin 

 

Hình pl4. Tiết mục diễn tấu chiêng tại Liên hoan dân ca - dân vũ - 

diễn tấu cồng chiêng huyện Cư Kuin lần thứ III - 2011. 
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Hình pl5. Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cư Kuin tặng 

giấy khen cho các học viên xuất sắc lớp cồng chiêng 

 

 

Hình pl6. Các nghệ nhân đội chiêng buôn Pu Huê (xá Ea Ktur) biểu 

diễn bài chiêng Đón khách.. 
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Hình pl7. Buổi học cồng chiêng của các em trường Phổ thông dân 

tộc nội trú Trung học cơ sở Cư Kuin (huyện Cư Kuin) 

 

 

 

 

 

 

 


